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Név iskola Korábbi 
tapasztalat 

Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

Makkai 
Márti  

Bocskai , 
Melbourne 
, MID 

Kevés 
tapasztalat, 
Két fő eszköz: 
ZOOM,  Google 
Classroom 

Zoom szobák, 
GClassroom 
dolgozat 
javitáshoz 

 Otthoni 
applikációk 
részfeladatokra 

Milyen filozófia mentén 
tanítunk? Az órák 
hosszúsága nem olyan 
mint eddig, egyes szülők 
reklamáltak 

Nagy Mária Adelaide Nincs sok, 
eddig kétszer 
használtákés 
belenéznek 
ScreenCastoma
tic-be (Mic 
Team) 

Zoomot 
választották  

Diákok 
játszanak a 
kamerával 

Feladatlap 
küldés, rövidebb 
órák kellenek 

Be lehet kapcsolódni a 
zoom meetingbe, Mic 
Team ajánlott az állami 
iskolákban 

Farkas Ági Nebuló, 
Perth 

MOODLE pár 
éve, KCSPS 
Eszter tölt fel 
feladatlapokat, 
nyelviskolai 
tapasztalat 

Zoomnak sok 
funkciója van: 
breakout room, 
screen 
sharing-
annotation- is 
jól használható 

Kisebbeknél 
gyors feladat 
váltogatás, 
45 perc túl sok 
9-10 éveseknek 
2x 30 perc, 
White Board 
nem nagyon 
használható, 
ovinál nehezen 
képzeli el 

Megismerni a 
gyerekek 
befogadó 
képességét: 15 
perc szünet, 
Nem szakadunk 
el a gyerekektől, 
minden héten 
lesz csak 
rövidebb   

Hiányzik a fizikális 
kapcsolat 

Harasta 
Emőke 

Sydney 
Heti órák 

Március vége 
óta, ebben a 

Facebookon 
tart online órát 

 Szülővel ül oda, 
így védve van a 

 



Online tanítás tanulságai 

AMPE 

2020. Április 4. 

Zoom 

 negyedévben 
minden tanár 
maga választja 
a platformot. 
Csoportonként 
feladatlapokat 
és videókat 
küldtek a 
családoknak. 
Nem minden 
tanár szeretné, 
mert nehéz 
megoldani. 
Javaslat: 
onlinemagyar.c
om 

(Live 
Messengeren) 
, az osztály 
csoportja 4 
csoportra (2-3 
fő) van osztva , 
akik 5-7 
évesek, 20 
perces órák. 
Ez nagyon jól 
működik,  
Középiskolás 
csoport Zoom-
ol, 
A középsős 
csoportnál egy 
tanári blogot 
hozott létre, 
feladatokkal, 
illetve a 
BOOKR kids-
et olvasnak. 

tanár, az órákat 
amúgyis fel kell 
venni 

Csanády 
Adél 

Bocskai  Jobban megy 
az online 
oktatás, a 
rokon 
gyerekek külön 
vannak, sőt 
hosszabb ideig 
figyelnek(6-9 
évesek) 
Whiteboard-on 
írtak, szülők 

30 perc kevés, 
2x55 perc és 
negyed óra 
szünet volt 
eddig, gyorsan 
kell váltogatni a 
feladatokat, nem 
lehet időzni 
egynél, technikai 
tudásuknál 
résen kell lenni, 

 Kérdés  hogy mennyit 
adjunk le, ugyanúgy mint 
ahogy élőben vagy 
kevesebbet, leckéket 
hogyan küldjük illetve 
hogyan javítjuk (eddig 
fotózva volt) 
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hálásak szülőket be kell 
vonni 

Abonyi 
Zsuzsi 

Regnum, 
Melbourne, 
6 csoport 

Március 8-án 
álltak át, előtte 
szabályokat 
küldtek a 
szülőknek, 
MOZAIK 
könyvkiadó 
software-t le 
lehet tölteni 

Ovisoknak 
online anyag 
küldés e 
mailben, 9-
11ig van az 
óra, sok 
feladat 
váltogatás, 
videómegosztá
s. Csemete 
baba-mama 
Zoom csoport 
nagy előnye, 
hogy a 
gyerekek látják 
egymást, 
kézmúvesség 
is van, csak 
előtte meg kell 
adni az anyag 
szükségletetS
Yi,  

 KCSP s Eszter 
meséket vesz fel 
illetve 
feladatlapokat 
nagyoknak, azért 
jobb felvenni 
előre mert nem 
függ annyira az 
internettől, illetve 
a kép és szöveg 
elcsúszhat 

 

Horváth 
Gyöngyi, 
Róth Eszti 

Gold Coast, 
Szivárvány, 
13 gyerek 4 
csoportra, 
plusz 8 
gyerek 
csatlakozott,  

1 órás a tanítás, 
szeretnék 
kétszer 
csoportonként, 
illetve gyütt a 
csoportoknak 

Gyerekek 
nagyon 
örülnek hogy 
látják egymást, 
MozaBook 
nagyon jól 
működik, 
illetve van 

MIDes csoport 
Zero tudással, 
6-7 évesek, 
olvasni sem 
tudnak . Sok idő 
felkészülni az 
online órára, 
Farkas Ági 

Egymással 
megosztani 
feladatokat 
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hozzá videó is, 
és ott lehet a 
gyerekeknek 
fiókja  

szívesen segít 

Renáta 
Simon-
Dalton 

Nebuló Tavaly is online 
tanultunk, nagy 
csoport 

Nincs 
fegyelmezési 
vagy technikai 
probléma, 
Messenger.en 
vagyunk 
egyelőre, 
megoldást 
felolvastatni, 
minden fajta 
feladatra jut 
idő, érettségire 
készülnek, 
most jobban 
blokkositanak, 
amíg nincs 
iskola 

 Zoom Gap fillingje 
jónak hangzik 

 

Eszter 
Csekő 

Perth Teszteli Zoomot 
és Moddle-t 
egyszerre 

Moodle-ban 
lehet ütemezni 
a feladatok 
megoldását 

   

Soós Nagy 
Adél 

 4 éves online 
tapasztalt, de 
felnőttekkel és 
Skypon 

Google Slide 
megosztására 
videó 
elküldése 
egyenként el 
lehet küldeni 
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így  

Gábor 
Anna 
Mária/Man
ya 

Melbourne-i 
Magyar 
iskola, 
érettségizők 
(Szabó 
Marikával) 

A nagyobbakkal 
Skype , 
telefonon stb, 
szülőknek 
javasolta 
emailben 
honnan 
nézzenek, mit 
olvassanak, 
tündérmesék 
magyarul angol 
felirattal 

Javaslat: 
Napló 
vezetése, 
kisebbeknek 
képekkel, 
nagyobbaknak 
napi 
történéssel. 
Másolás is jó 
eszköz , és 
aztán átjavítani 
másik színnel. 
Fordítás is jó , 
bárhogyan 
bármikor 

   

Tóth Lisy Bocskai Online angol 
mint 
idegennyelv 
tanár, Canvas 
felületen 
dolgozik, 
Moodle-hoz 
hasonlít, 
Whatsapp-pal 
tudott kisebb 
csoportokat 
csinálni, 
Collaborate és 
Conferences a 
Canvas-en 
belül van 

Megfelelő 
kombinációja a 
különböző 
felületeknek a 
megoldás, 
főleg ha 
differenciálni 
kell, vagy nem 
ismerjük a 
diákokat, a 
javitott 
feladatokat 
Whatsapp 
üzenetben 
küldik el 
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Neli 
Marefejeva 

Bocskai Javaslat: MID-
es anyagok 
összegyűjtése 
Adéllal, amit 
drive-on 
megoszt 

    

Körlaki Ági  Skype-On és 
emailen, 15 
perces 
Skypolás elég 
A hallgatáshoz 
szükséges 
feladatlapokat 
előre el lehet 
küldeni emailen 

 Listening test-et  
még nem tudja 
hogyan oldja 
meg: Javaslat - 
letölteni a 
korábbi 
teszeteket az 
érettségi 
oldaláról, de ez 
csak az elmúlt 3 
év, és a 
kérdések írottak, 
nem mint a 
valódi 
érettségin, de a 
lejátszóhoz 
hozzátett 
telefonnal is 
működik 

  

Szilvi Regnum, 
Melbourne 

 Google 
Classroom, 
Sway, 
PowerPOint, 
Mic  

   

Hevér- Bocskai 8-12 évesek, Bingós játék, Sok idő a Munkafüzetet  
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Szabó Betti szeretné 
egyben tartani a 
gyerekeket, 
hogy együtt 
legyenek, 
GoogLe 
Classroom 
használatának 
az elején 

hogy mindenki 
be legyen 
vonva, 
közösség 
megőrzése 
fontos, 
érdemes egy 
játszós zoom 
külön is 

dolgozat javítás kapott mindenki 
előtte Word 
dolumentumként, 
hibás mondatok a 
háizifeladatokból, 
amit együtt kell 
kijavítani 

KOndás 
Andi 

Bocskai 
középiskolás
ok 

Másnaponta 
van szinte óra a 
karanténban, 
Google 
Classroom, 
illetve Optic 
Lens a 
kézírással 
készített 
feladatokhoz 

Szabadon 
választott pop 
számokat 
fordítanak 

   

 

Ehangzott linkek: 

Creating moveable digital activities with Google Drawings + Slides - and how to share them 

https://www.youtube.com/watch?v=K6aAU1rWuOw&fbclid=IwAR3nwXNGzG0mkjYvPAcg75V6OKt1IT2H2utxrEja2SH7PxfvJVQHvy

RoUb4 

 

MOzaik kiadó 

https://www.mozaweb.hu/ 

 

Cikk az online magyar iskoláról Minesottában 

https://www.korosiprogram.hu/hirek/megprobaltatas-osszetarto-erejediaszporaban 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K6aAU1rWuOw&fbclid=IwAR3nwXNGzG0mkjYvPAcg75V6OKt1IT2H2utxrEja2SH7PxfvJVQHvyRoUb4
https://www.youtube.com/watch?v=K6aAU1rWuOw&fbclid=IwAR3nwXNGzG0mkjYvPAcg75V6OKt1IT2H2utxrEja2SH7PxfvJVQHvyRoUb4
https://www.mozaweb.hu/
https://www.korosiprogram.hu/hirek/megprobaltatas-osszetarto-erejediaszporaban
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Online Magyar Iskola 

https://onlinemagyariskola.com/web/ 

 

MID-es javaslatok 

 

MidKID https://midkid.org/ 

 Zahra és Zia http://jmsz.hu/oktatasi_segedanyagok/e-learning-munkafuzet-es-teszt/ 

Mid-van.hu http://mid-van.hu/ 

 

 

Bocskai / Regnum (Melbourne) 

Online tanulási szabályok 

 

 

1. A tanítás idején a tanulónak egy háttérzajtól (pl szülői csevegés) mentes szoba biztosítása.  

2. Szülők ettől függetlenül legyenek a közelben/szomszéd szobában, mert ha valamiért segítségre lenne szükség, akkor telefonon a 

szülőt fogjuk értesíteni.  

3. A kommunikációs programba saját névvel és természetes háttérrel való bejelentkezés. (Nem fiktív karakter és űrbéli háttér...) 

https://onlinemagyariskola.com/web/
https://midkid.org/
http://jmsz.hu/oktatasi_segedanyagok/e-learning-munkafuzet-es-teszt/
http://mid-van.hu/

