
Online oktatás és tapasztalatai az SZTE-n

Kutatásunk motivációja

2020. Március 15-e után az online térben folytatódott az oktatás Magyarországon, erre pedig még

nem volt példa. Saját élményeink alapján kíváncsivá váltunk, hogy diáktársaink vajon milyen

tapasztalatokat szereztek, hogyan élik meg a kialakult helyzetet. Végül tanáraink buzdítására kezdtük

el kutatásunkat, melyben részben a hallgatók attitűdjét vizsgáltuk, illetve egy általános képet

szerettünk volna kapni a tapasztalatokról. Mindemellett úgy gondoltuk, szociológia mester szakos

hallgatókként kötelességünk reagálni a pandémia okozta szituációra. Kutatásunk kezdetekor csak

saját ismereteinkre támaszkodhattunk, hiszen ehhez hasonló helyzet még nem fordult elő, így

szakirodalom sem igazán született a témában.
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Módszertan

Esettanulmányunkat két pillérre helyeztük. Első lépésben egy online kérdőívet készítettünk, hogy felmérhessük az SZTE hallgatóinak az attitűdjeit a témában.

Az online kérdőív két hétig volt aktív április végétől május közepéig. Ezt az időkeretet az befolyásolta, hogy a kérdőív elkészítése áprilisban zárult le, azonban

május közepén mindenképp le szerettük volna zárni a kitöltést, hiszen a vizsgaidőszakra való felkészülés és annak nyomása befolyásolhatta volna az

eredményeket. Ennyi idő alatt 127 kitöltő vett részt a kutatásban. Reprezentativitásról tehát nem beszélhetünk, de egy esettanulmányhoz elégendőnek találtuk.

A kérdőívet online formájának köszönhetően internetes közösségi tereken terjesztettük.

Ezt kiegészítendő két fókuszcsoportos vizsgálatot készítettünk. A fókuszcsoportokat úgy igyekeztünk megszervezni, hogy az SZTE minden karát képviselje

legalább egy hallgató, amit sikeresen el is tudtunk érni. A fókuszcsoportos interjúk is online zajlottak, a Zoom program segítségével, ami érdekes kísérletnek

bizonyult.

Kérdőív

Az online kérdőívet LimeSurvey segítségével készítettük el, igyekeztünk minél rövidebb kérdőívet összeállítani.

A kérdéssor első harmadában az online oktatással kapcsolatos általános attitűdöt próbáltuk meg feltérképezni. Előzetesen arra számítottunk,

hogy negatív attitűd fog mutatkozni.
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Eredmények

Az eredmények alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a hallgatóknak

nem alakult ki határozott véleményük, hiszen az eredmények középre húznak,

nem mutatkozik egyértelmű véleménynyilvánítás. Ennek ellenére elmondható,

hogy az egyetem bezárása nem egyértelmű örömöt váltott ki, hanem inkább

vegyes érzelmeket.

Az oktatás hatékonyságával kapcsolatban a középre húzás mellett egy negatív

attitűd látszik kirajzolódni. A „Nem hatékony” válaszlehetőséget meglehetősen

nagy arányban választották a kitöltők, ezzel szemben a „Kifejezetten hatékony”

lehetőséget senki sem választotta. Mindezek mellett a hallgatók szubjektív

tapasztalatai is inkább negatívnak mondhatók.

Ennek oka lehet részben a tanárokkal való kommunikáció, amely a válaszadók

bevallása szerint szintén inkább negatív irányba változott (Milyen hatással volt

a tanárokkal való kommunikációra (az online oktatás)? – „Sokkal rosszabb lett

a kommunikáció a tanárokkal, amióta online oktatás zajlik”: 11%; „Negatív

irányba változott”: 21,3%; „Nem változott”: 36,2%; „Pozitív irányba változott”:

15,7%; „Sokkal jobb a kommunikáció velük, amióta online oktatás zajlik”:

2,4%).

Alkalmazások

A kérdéssor második harmadában arra

kerestük a választ, hogy milyen

platformokon zajlik az oktatás, illetve

mennyire találják hasznosnak azokat a

kérdőív kitöltői.

A válaszok alapján elmondható, hogy a

Discord, a Skype és a Zoom a

leghasznosabb, legmegbízhatóbb és

leginkább könnyen kezelhető. Legtöbbet

használt alkalmazás pedig a Zoom.

Alapvetően azonban az összes kérdezett

alkalmazás jó értékeléseket kapott a

válaszadóktól.
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Követelmények, kapcsolattartás, szakirodalom, társas kapcsolatok…

A válaszadók szerint a szakirodalmak elérése nehéz volt, ez pedig nehezítette a tanulást és a felkészülést a vizsgákra, ehhez képest a követelmények pedig inkább

nőttek, mint csökkentek. A tanulást tovább nehezítette, hogy az online órák gyakoriságát nem találták elegendőnek a kitöltők, illetve személytelennek ítélték meg az

órákat. Egyértelmű negatív eredmény mutatkozott a társas kapcsolatok tekintetében. Számunkra ez azért érdekes, mert társas kapcsolatainkat manapság egyre

inkább az online térben is éljük. Ennek ellenére a válaszadók döntő többsége úgy érzi negatív hatással volt társas kapcsolataikra a digitális oktatás.

Fókuszcsoport

Ahhoz, hogy átfogóbb képet kapjunk a hallgatók véleményéről, két fókuszcsopotos interjút is készítettünk. Az interjúk során a kérdőívben

felmerült témákról beszélgettünk a Zoom segítségével. Mindkét interjú kb. 40 percet vett igénybe. Tapasztalataink alapján úgy gondoljuk, hogy

ideális helyzetben jobb élőben bonyolítani fókuszcsoportos interjút, hiszen akadozhat vagy akár meg is szűnhet az internet-kapcsolat, illetve

ha az interjúalany először találkozik a programmal, akkor a kezelési problémák miatt megnövekedhet az interjú ideje.

Tapasztalatok

Az alanyok megtalálása viszonylag egyszerű volt, azonban az időpont egyeztetése nem volt zökkenőmentes. Az interjúk alatt sikerült

kötetlen hangulatot teremtenünk, így úgy gondoljuk, hogy a hallgatók őszinte véleményét hallhattuk. Az interjúk során összességében

inkább negatív véleményekkel találkoztunk. Felmerültek a technikai feltételekkel kapcsolatos problémák, hiszen sok családban az

eszközök a családtagok között mozognak. Visszatérő vélemény volt a hallgatók felől, hogy egyes szakok/kurzusok esetében a digitális

oktatásnak van létjogosultsága, azonban nem minden esetben tartják célravezetőnek (Pl.: előadások esetében célszerű lehet online

órákat tartani). Mindent összevetve az interjúk megerősítették a kérdőív eredményei alapján kialakulni látszó negatív attitűdöt.

Összegzés

Eredményeink és tapasztalataink alapján úgy gondoljuk, hogy az online oktatással kapcsolatban negatív attitűd van kialakulóban a

szegedi egyetemisták körében, tehát előzetes feltételezésünk beigazolódott. Véleményünk szerint messzemenő következtetéseket

nem lehet levonni, de a vírushelyzet egy hosszútávú pozitív következménye lehet majd a társas kapcsolatok újbóli felértékelődése,

továbbá az online oktatásban rejlő potenciál felismerésével pozitív változások is történhetnek a közel jövőben a felsőoktatásban.

Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk megköszönni tanárainknak: Dr. Balogh Péternek, Dr. Fekete Mariann-nak, Dr. Rácz Attilának, valamint

tanszékvezetőnknek: Dr. Csizmady Adrienne-nek, hogy ösztönözték és támogatták munkánkat. Továbbá köszönjük a konferencia

szervezőinek, hogy biztosították részvételünket.


