
ELISMERÉSEK AZ ONLINE OKTATÁSRÓL 

(Forrás: tanulói és szülői kérdőív – 277 tanuló és 200 szülő visszajelzése alapján) 

 

DIÁKOK: 

Elégedett vagyok a szaktanárokkal, jól magyaráznak. 

 

A tanárok általában figyelnek a diákokra és még így online is lehet (tőlük) segítséget kérni, 

mert megpróbálják a lehető legjobban megoldani a problémáinkat. 

 

Elég sokat fejlődött az a készségem hogy nagyjából jól osszam be az időmet. 

 

Általánosságban minden jó, más iskolához képest kiemelkedő teljesítést tapasztaltam. 

 

A megértéssel, hogy megértik legtöbbször a tanárok, ha valami okból nem tudunk bemenni 

órára. 

 

Minden tantárggyal elégedett vagyok, jól leadják az órai anyagot a tanárok és többségében 

könnyen érthető minden belőle. 

 

Vannak olyan tantárgyak, amelyekkel kifejezetten elégedett vagyok, pl. történelem, német, 

angol, pénzügy, kéf, tesi, számvitel. Ezeknél a tantárgyaknál teljesíthetőek az elvárások és 

megfelelő mennyiségű feladatot kapunk, valamint ezeket a tantárgyakat olyan tanárok tanítják, 

akik még próbálnak minket motiválni. 

 

A legtöbb tanár belefeccölt energiájával. 

 

Tanárok segítőkészségei, többnyire hamar választ adnak a kérdéseim/kérdéseinkre. 

 

Az egész helyzettel elégedett vagyok, sokkal jobban odatudok figyelni online, mert nincsenek 

zavaró tényezők mintha bent lennénk a tanteremben. 

 

A legtöbb tanár törekvésével, odafigyelésével. 

 



Nincs túlterhelés, igazságtalan osztályozás. 

 

A tantárgyak, többségével megvagyok elégedve, németet kifejezetten szeretem, hisz ott tényleg 

konkrét dátum van megadva. 

 

Általánosan meg vagyok elégedve a tanáraim online oktatási módszereivel, különösképpen a 

német, a történelem és a matematika tantárgy oktatásával. 

 

Egyes tanárok is átérzik a mi helyzetünket, hogy sokkal rosszabb és unalmasabb ez a mostani 

rendszer. 

 

Örülök, hogy gyorsan tudok javítani, ha esetleg rossz jegyet kapok, mivel csak készítek egy 

ppt-t vagy beadandót, erre bejárós esetben szerintem nem lenne ennyi lehetőségem. 

 

A tanárok segítenek, ha problémád van. 

 

Nagyjából mindennel elégedett vagyok. 

 

Azzal, hogy próbálják átérezni azt, hogy ez nekünk is hasonlóképpen nehéz (lelkileg is). 

 

Hogy megfelelő mennyiségű feladatot adnak és megfelelő idővel! 

 

A tanárok segítőkészségével. 

 

Tanárok felőli korrektség és megértés! 

 

Minden tanár nagyon segítőkész, és türelmesek velünk. 

 

Van, aki órát tart, és van, aki feladatokat ad fel, ami így egész jó. Ha szólunk, hogy valami miatt 

később tudjuk leadni a feladatot, vagy nem tudunk órára menni (illetve órán beszélni), akkor 

megértőek. 

 

Tanárok együttműködése. 

 



Elégedett vagyok azzal, hogy a tanárok át tudtak váltani online-ra, és úgy is el tudják jól 

magyarázni az adott témát, tananyagot. 

 

Nagyon elégedett vagyok a tanárokkal. 

 

Nagyrészben mindennel, de legfőképp avval, hogy a tanárok megkérdezik h nem adnak-e túl 

sok feladatot. 

 

Sokat segít, hogy meg vannak tartva az órák meetben, mert ha nem világos valami egyből 

tudnak segíteni. 

 

 

SZÜLŐK: 

A diákok mindig mindent meg tudnak beszélni az osztályfőnökükkel. És a felmerülő problémát 

meg tudják oldani. 

 

Az osztályfőnök gyerekekhez való hozzáállása és segítőkészsége. 

 

Az informatika tanár még a szülő számára is érthetően adja le az óra anyagát, személy szerint 

én, mint szülő is tanultam egy-két dolgot az órán leadott infóból. 

 

Osztályfőnök telefonon értesített tanulmányi eredményéről, törődött a gyermekkel. 

 

Szerintem minden tanár próbálja a körülményekhez mérten legtöbbet kihozni ebből a 

helyzetből. 

 

Lehetőség van külön konzultációra a tanárokkal. 

 

Elfogadják, ha késik, később adja le a feladatokat, köszönjük a rugalmasságot. 

 

Az osztályfőnök és az iskola tájékoztatás adása, kommunikációja a szülők felé. 

 



Én mindenkivel meg vagyok elégedve. Az a tanár, aki online nem tud tanítani, az élőbe se 

tudott, úgyhogy semmi se változott. A gyerek élvezi az online oktatást, részt vesz az órákon, 

továbbra is jól tanul. Remélem, sokáig marad ez az idilli állapot!!! 

 

A feladatok és a határidők jól követhetők, az "elfelejtettem" kisebb eséllyel fordul elő. 

 

Nincs információhiány, az osztályfőnök maximálisan tájékoztat mindenről. 

 

Az osztályfőnök odafigyel a gyerekekre, egyénileg is elég sokat foglalkozik a problémájukkal, 

és ha kell, akkor fel is hívja a szülőket, gyerekeket. Mind a jó dolgok miatt, hogy pl. a gyerek 

most milyen jó irányba halad, és akkor is hív, ha gond van. 

 

Legtöbb tanár nagyon igyekszik a legjobbat kihozni a diákokból, ez dicséretes. 

 

Az osztályfőnök számomra teljeskörű és megfelelő rendszeres tájékoztatásával. 

 

Ofő jól, időben és részletesen lát el információval. 

 

Az osztályfőnököt érdekli, hogy mi van a gyerekekkel! Nagyon szereti a gyerekeket! 

 

Szinte minden tanárnál van javítási lehetőség, nagyon rugalmasak ebben, ami a gyereknek 

nagyon motiváló, mert így van kedve javítani, tanulni. Lehet sok jó jegyet szerezni szinte 

minden tantárgyból. 

 

A digitális oktatás szervezettsége nagyon jó. A pedagógusok megfelelően tudják használni az 

informatikai teret. Korrektül vezetik egyszerre a KRÉTA és a Classroom felületet is. Általában 

minden esetben van a gyermekeknek több esélyük az esetlegesen elmaradt dolgok pótlására. 

Nagy örömmel tapasztalom, hogy a szülői visszajelzésekre, esetleges sérelmekre az 

osztályfőnök minden esetben megpróbál megoldást keresni. Több tantárgyból is nem csak 

három, négy jegyet kaptak a félévig, hanem sok érdemjegyet. A több érdemjegy jobban 

visszatükrözi a tanuló gyengeségeit, erősségeit az adott tantárgyból. És mint most is értékelem, 

hogy kíváncsiak a véleményünkre. Köszönöm! 

 



Elégedett vagyok az iskola Online tanításával a gyermekem is meg van elégedve vele neki az 

is tetszik benne, hogy nem kell korán fel kelnie, hogy beérjen az iskolába. 

 

Annak ellenére, hogy ilyen helyzet van, örülök annak, hogy próbálják a gyerekeket kordában 

tartani és megvan a kellő szigorítás, határozottság a tanárok felé. Értem ez alatt azt, hogy ha 

nem készülnek időben el az anyaggal, akkor annak megvan a következménye. Sajnos most 

mindenki nehéz helyzetben van, de nagyon ügyesen helytállnak a gyerekek. A tanároknak 

minden elismerésem, fantasztikus munkát végeznek. 

 

Talán a tanárok megértő hozzáállása, ebben a nehéz helyzetben. 

 

Az osztályfőnökkel megfelelő kommunikációs lehetőség van és segítőkész, kedves. 

 

Osztályfőnök hozzáállása a gyerekekhez, az adott helyzethez. 

  

Testnevelő korrekt problémamegoldása. 

 

Az osztályfőnöknő nagyon közvetlen kapcsolatban van a diákokkal, ami bizalmat váltott ki a 

gyerekekben. Mindenben segíti őket, ha panaszuk van, akkor megpróbálja orvosolni. 

 

Az osztályfőnök segítségnyújtása a gyermekeknek a digitális oktatásban és egyéb ügyekben. 

 

Több tantárgyból is kapnak értékelést órai munkára, ez motiváló hatású, és akkor a szülő is 

látja, hogy órán is dolgozott. 

 

A tanárok hozzáállása, türelme a diákokhoz. 

 

Javítási lehetőségek! Kap a tanuló lehetőséget, hogy jobb jegyet szerezzen és pótolja az 

esetleges hiányt. 

 

A tanárok próbálnak felnőni az online oktatáshoz, ezt köszönjük.  

 

A jelenlegi helyzetben - amit lehet - mindent megtesz az iskola! 



Szeretnék gratulálni és őszinte elismerésemet kifejezni, mert minden és tényleg minden (!) tanár 

(mind a 4 angol, magyar, informatika, matematika, testnevelés) igazi pedagógusként, 

lelkiismeretesen, odaadóan és szeretettel végzi munkáját még ebben a nehezebb online 

időszakban is! A tananyagokat profin leadják, a gyerekekkel türelmesek, a számonkérések 

korrektek, a tanítások jó hangulatúak és motiválók, a gyerekek munkáját szinte azonnal 

ellenőrzik, gyorsan visszajeleznek, alaposan kiértékelik a munkákat és megfelelően dicsérnek 

is. Ez a mai világban egyáltalán nem megszokott és a korábbi tapasztalatainkat és az 

elvárásainkat is jelentősen túlszárnyalja! Nagy örömmel tölt el, hogy a BGSzC 2. RF iskola 

ilyen rendkívüli tanári testülettel rendelkezik! Nyugodt vagyok, hogy gyermekem jó kezekben 

van, és megfelelő oktatásban részesül. Maximálisan elégedett vagyok és még egyszer 

köszönöm a munkájukat, amihez további sok erőt és örömet kívánok! 

 

A tanárok felkészültségével, online oktatásban is. 

 

A folyamatos online oktatás, kapcsolattartás. 

 

Az osztályfőnököt csak dicsérni tudom! A többi tanárnak is köszönöm a hozzáállást, türelmet 

és jóindulatot! 


