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KONZULTÁCIÓ BORBOLY CSABÁVAL  

2020.05.05.- 2020.05.14. 

 

Konzultáció helye> 

A Konzultáció Borboly Csabával facebook csoport. 

Téma> 

A koronavírus megfékezése érdekében hozott döntések komoly változásokat hoztak az 
oktatásban is. A tanulás átkerült az online térbe. Vannak, azonban akik számára az 
eszközhiány nem tette lehetővé a felzárkózást. 

A jelenlegi helyzet olyan folyamatokat indított el, amelyek a digitális oktatás irányába 
mutatnak és elképzelhetően az online térben való tanulás egyre inkább jelen lesz a helyi 
oktatási rendszerben is. 

De hogyan viszonyulunk a digitális oktatáshoz? Önök előrelépésként tekintik a digitális 
oktatásra való áttérést? Mire lenne szükség, hogy az oktatási rendszer hosszú távon teljesen 
vagy részlegesen átálljon a digitális oktatásra? 

Az alábbi válaszok közül választhatnak, de javaslataikat, hozzászólásaikat is elküldhetik. 
Válaszaikat figyelembe vesszük a digitális oktatással kapcsolatos intézkedések meghozatala 
során. 

Hogyan viszonyulunk a digitális oktatáshoz? 

Megadott válaszlehetőségek> 

a. Szükség van a digitális oktatásra, de maradjon a hagyományos oktatási forma is. 

b. A digitális oktatás bevezetéséhez szükség lenne az oktatási rendszer megváltoztatásához. 

c. Maradjon a hagyományos oktatás, nincs szükség a digitális oktatásra. 
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d. A digitális oktatáshoz szükség lenne az eszközök biztosítására. 

e. A digitális oktatáshoz szükség lenne az oktatók képzésére ezen a téren. 

f. A digitális oktatáshoz szükség lenne a diákok képzésére ezen a téren. 

g. Szükséges teljes mértékben áttérni a digitális oktatásra, ez a jövő. 

 

Összegzés>  

A Konzultáció Borboly Csabával facebook csoportban közzétett konzultációs témára 156 

válasz érkezett, amelyek a következőképpen oszlanak meg: 

A válaszok közel 30%-a szerint szükség van a digitális oktatásra, de maradjon meg a 

hagyományos oktatási forma is. A válaszok egyötöde szerint nincs szükség a digitális 

oktatásra, maradjon a hagyományos oktatás és csupán 1%-a mutatja, hogy teljes mértékben 

át kell térni a digitális oktatásra.  

A válaszok egynegyede azt jelzi, hogy a digitális oktatás bevezetéséhez szükség lenne az 

oktatási rendszer megváltoztatásához.  

Továbbá, 10%-10% szerint a digitális oktatás bevezetéséhez szükség van az oktatók 

képzésére, valamint az eszközök biztosítására. 6% szerint a diákoknak is szükségük van 

képzésre, hogy eredményesen tudjon működni a digitális oktatás.  
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A konzultáció során hozzászólások is érkeztek. Egyik hozzászóló szerint részleteiben 

kidolgozott rendszer szükséges, ami „kereted ad ahhoz, hogy kreatív megoldásokat 

alkalmazhassanak az iskolák, tanárok, kellenek eszközök a megvalósításhoz és kell képezni 

azokat, akik ezeket az eszközöket használni fogják.”  

Egy másik hozzászóló egy újságcikkre hívja fel a figyelmet, amely az internet-hozzáférés 

hiányosságairól szól Hargita megye egyes településein, jelezve, hogy vannak községek, ahol 

nincs internet és ez nagymértékben megnehezíti az online oktatást, tekintve a jelen 

körülményeket. 

 

Összegzésül, az eredmények alapján a digitális oktatástól nem kell elkülönülni teljesen, 

szükség és igény is van a digitális oktatás fejlesztésére, valamint a körülmények, eszközök 

megteremtésére ennek elősegítéséhez. Ennek érdekében Hargita Megye Tanácsa, 

partnereivel közösen, arra törekszik, hogy ez megvalósuljon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


