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Tanulási tanácsadás

Mit láthatunk a fenti képeken?
Ez az előadás elsősorban abban kíván segíteni Önnek, hogy,
hatékonyan- és sikerrel végezhesse tanulmányait, továbbá
tanulásmódszertani készségeit fejlessze.
PhD. Makó Ferenc- főiskolai docens
E-mail.: mako.ferenc@tmpk.uni-obuda.hu

Milyen új tanulási kihívások előtt állok?
– A tanuló társadalom FORMÁLIS TANULÁS

NEM FORMÁLIS TANULÁS

A rendszerközvetítő oktatási modelltől

INFORMÁLIS TANULÁS

A szituatív tanulási modell felé

Tudásközpontú társadalom,
Tudományos-technológiai fejlődés,
A munka világának elvárásai,
A digitális társadalom elvárásai,

Egy megfontolandó alapelv,
amely Galilei intelmén alapul:



Az embert nem lehet valamire
megtanítani, csak hozzá lehet segíteni
ahhoz; hogy a tudást maga szerezze meg.

Melyek a tanulásomat befolyásoló domináns
tényezők?
Belső, az Ön személyiségétől függő összetevők:


A tanuláshoz egyéni és társadalmi szinten is elengedhetetlen
tanulási kompetencia,



A meglévő tudásszint,



Tanulási képességeinket befolyásolják emellett azok az
iskolapadban korábban átélt, előzetes tanulási tapasztalatok



A megszerzendő tudás hasznosíthatóságának,
praktikusságának mértéke (szaktudás+gyakorlati
tudás+munkatapasztalat).

Melyek a tanulásomat befolyásoló domináns
tényezők?
Külső tényezők:




Az egyént körülvevő kulturális, társadalmi környezet,
mely döntően segítheti, de meg is gátolhatja a
tanulási folyamat sikerességét.
Minden tanulási helyzetben meg kell vizsgálnunk az
egyén tanuláshoz való viszonyát, előzetes
tapasztalatait és környezetét is (tanuló teamek).

Mely képességek az erősségeim, illetve a gyengéim?
- A tanulási képességek 





A képességeket az egyén pszichikus tulajdonságának
tekintjük, amely valamilyen tevékenység gyakorlása
révén fejlődik ki és a tevékenység végzésében nyilvánul
meg.
Nyelvi intelligencia , Logikai-matematikai intelligencia,
Téri-vizuális intelligencia, Interperszonális (társas)
intelligencia,
„Thomas Alva Edisont az iskolában kemény bőrszíjjal
verték, mert tanára „kottyantnak” tartotta amiért olyan
sokat kérdezett. Olyan sokszor megfenyítették, hogy
édesanyja háromhónapnyi formális oktatás után kivette
őt az iskolából. És valószínűleg minden idők
legtermékenyebb feltalálója lett belőle.”

Melyek a fontos képességeim?
Figyel?

EMLÉKEZET

GONDOLKODÁS
Olvas?

SZÖVEGÉRTÉS
BESZÉDMŰVELÉS
Hatékonyan és eredményesen tanul?

Melyik agyfélte dominanciája jellemző rám?
- Az agyféltekék szerepe a tanulásban 

Hajlamosak vagyunk arra, hogy a domináns oldal használatával
dolgozzuk fel az információt. Ugyanakkor a tanulási és
gondolkodási folyamatok akkor hatékonyabbak, amikor
mindkét féltekét bevonjuk ebbe. Ez a kevésbé domináns félteke
erősítését jelenti.



(http://tesztelemmagam.hu/jobb_agyfeltekes_rajzola
s/melyik_agyfelteked_hasznalod_-_jatekos_teszt)






Szekvenciális/random feldolgozás,
A szimbolikus/konkrét feldolgozásmód,
A logikus/intuitív feldolgozási mód,
A verbális/nonverbális feldolgozás egy újabb mód,

Melyik agyfélte dominanciája jellemző rám?
- Az agyféltekék szerepe a tanulásban -

Agyfélteke teszt
https://www.spiritiszta.hu/cikkek/agyfelteketeszt.html

Források: https://lotusz.cafeblog.hu/2016/01/23/melyik-agyfelteked-hasznalod-teszt/,
https://www.spiritiszta.hu/cikkek/agyfelteke-teszt.html

Melyek azok a szükségleteim, amelyek a főiskolai
tanulmányokban ösztönöznek?
- A tanulási motiváció A hatékony tanulás feltétele a megfelelő képességek és
kompetencia mellett a megfelelő,
tanulást ösztönző motiváció.
A motiváció személyiségen belüli forrásai a szükségletek.
 A motiváció tartóssága,
 A motivációt kiváltó ok,
 A motiváció iránya szerint,
Motiváció nélkül nem megy!

Melyek a személyes tanulási stílusom jellemzői?
– A tanulási stílus 









Tanulási stílusunk általában négy tényező kombinációjából
tevődik össze:
Milyen módon fogadjuk be legkönnyebben az információt – főleg
vizuális, auditív, kinesztetikus vagy taktilis tanulók vagyunk;
vajon legjobban a látás, hallás, mozgás vagy érintés útján
tanulunk?
Hogyan rendszerezzük és dolgozzuk fel az információt – vajon
túlnyomórészt jobb féltekés vagy bal féltekés, analitikus vagy
„globális” módon?
Milyen feltételekre van szükségünk, amelyek segítenek az
információ felvételében és elraktározásában – érzelmi, társas,
fizikai és környezeti?
Miként hívjuk elő az információt – ami teljesen különbözhet attól,
ahogyan felvettük vagy elraktároztuk.

A tanulási stílus jellemzőinek 5 csoportja

A tanulási folyamatnak is vannak törvényszerűségei?
- Törvényszerűségek a tanulásban Akkor tanulunk szívesen, ha felismerjük a tanulás célját,
jelentőségét.
A motiváció törvénye
A frekvencia törvénye
Az effektus törvénye
A transzfer törvénye
A tanulás konstruktivista irányzata: A tanulás egyik filozófiája,
amely azon a feltevésen alapul, hogy saját tapasztalataink tükrében
hozzuk létre annak a világnak a megértését, amelyben élünk.
Mindenki saját, egyéni szabályt és mentális modellt hoz létre,
amelyet arra használ, hogy tapasztalatait megértse.

Milyen a tanulási környezetem?
- A tanulási hely/környezet szerepe az eredményes
tanulásban 





Milyen legyen a tanulási környezetünk? Érzelmileg
biztonságos, Stimuláló és ingergazdag, Ösztönző,
Pozitív, bátorító, Felfedezhető, Manipulálható, Aktív,
Mozgásos (Legyen saját tanulási terünk, környezetünk!),
A fejlődés, a szocializáció során különféle dolgokat
tanulunk meg (pl. normákat, műveleteket), amelyek
mind valamilyen kontextushoz köthetők.
A külső tanulási környezet optimális feltételeinek
biztosítása mellett, azonban nélkülözhetetlen a
személyes szükségleteknek megfelelő belső motiváltság
is a tanulás eredményességéhez.

Milyenek a tanulási szokásaim?
Amit olvasok, azt elfelejtem.
Amit látok, azt megjegyzem,
amit csinálok, azt tudom.
Kínai bölcsesség

IDŐMÉRLEG
PIHENÉS

RENDEZETTSÉG ?!
RENDSZERESSÉG

HÁTTÉRZENE,
TELEVÍZIÓ?
TANULÁSI KÖRNYEZET

Milyen a tanulásra fordított időbeosztásom?
- Egy kis időmenedzselés 





Az idő kincs, amelyet elszórunk, eltékozolunk, elrabolnak tőlünk, stb.
Szervezzük meg a munkánkat!
Elhatározást kell tenni!
A tanulás ettől kezdve az egyik legfontosabb tevékenységévé válik
mindennapjainknak.
Adódnak olyan helyzetek, amikor nem lesz elég a napi tervezett idő(félév
vége,vizsgák).

Ne keressünk okokat és indokokat arra, hogy miért nincs
meg naponta a tanulásra fordítható időnk! Ne úgy induljunk
neki a tervezésnek, hogy miért nem lehet ezt a problémát
megoldani!

Tudjuk, hogy miért kell tanulni, tehát tudjuk
(és akarjuk), hogy meg fogjuk találni a
szükséges tanulásra szánt időt!

Hogyan tudom leghatékonyabban és leggyorsabban
bevésni az új információkat?
- Mnemotechnikák az információ hatékony
bevésésére és előhívására 



ACRONYM, RITMUSOK ÉS RÍMEK,
GONDOLATTÉRKÉP
A zene: élénkítheti az intellektuális aktivitást és kedvez a
kreatív inspirációnak is, segít megnyugodni.
A zenével társított információfeldolgozásnak elsősorban
a tanulási idő nagymértékű csökkentésében van a
legnagyobb szerepe.

A PQRST módszer
(Nagy mennyiségű tananyag hatékony és eredményes feldolgozásához)











Áttekintés (Preview): a legfontosabb dolgokra
figyelsz,
Kérdés (Question): miben nyújt újat a korábbi
ismeretekhez képest,
Olvasás (Read): ne ragadj le, légy kritikus, használj
saját jelzéseket,
Felmondás (Self-reaction): mondd fel magadnak
mindazt, amit sikerült megjegyezned, a tartalmi
gazdagságra törekedj,
Ellenőrzés (Test): mérd fel az elsajátításod szintjét,
és vond le a megfelelő következtetéseket.

Mit tehetek a felejtés és a tanulási kifáradás ellen?
- A helyes tanulás jellemzői, feltételei, módszerei,
fejlesztésének folyamata 





Az anyagot jobban
megtartjuk
emlékezetünkben akkor,
ha megértéssel tanulunk,
mint amikor mechanikusan
kívülről tanulnánk,
bemagolnánk.
A bevésődés elleni
fiziológiai folyamat a
gátlás (affektív, retroaktív
és ekforikus gátlás).
Az egyik leginkább gátló
tényező az idegrendszer
kimerültsége.

A figyelem és a kifáradás a tanulásban

•A szimultán tanulás hatása a tudásmennyiség növekedésére,
•A tanulás ritmusa,

Milyen tanulási alaptechnikákat, stratégiákat
használok?
- Tanulási alaptechnikák és tanulási stratégiák A tanulási stratégiák feltérképezése:

Mélyrehatoló: A dolgok átlátására, megértésére
törekszik, az új ismereteket igyekszik a régiekhez
kapcsolni, önállóan próbál véleményt alkotni.

Reprodukáló: A részletek megjegyzésére épül, a
tanulás célja a minél pontosabb felidézés az
összefüggések feltárása nélkül.

Szervezett: Jó munkaszervezéssel törekszik a
legjobb teljesítmény elérésére.

Az önszabályozó tanulás





Leggyakrabban a termosztát működésének
analógiájával jellemzik. Ehhez hasonlóan az ember is
célokat tűz ki, figyeli (monitorozza) és értékeli
saját viselkedését, majd ha eltérést észlel a kívánt
cél és az aktuális viselkedése között, módosítja a
tevékenységet.
Négy alapvető területen (kogníció, motiváció/emóció,
viselkedés, környezeti kontextus) és négy fázisban
(célkitűzés/tervezés/aktiválás, monitorozás, kontrollálás,
reflexiók) láttatja az önszabályozó tanulás folyamatát

Hogyan tanulhatok hatékonyan az előadásokon?
- Előadási anyagok feldolgozása 











A jó előadó kincset ér, kár lenne nem kihasználni! Az előadásra a
hallgatónak is fel kell készülnie! Az általános szabályok a
következők:
Nézze át az elmúlt előadás anyagát! Ha kérdései vannak az elmúlt órán
elhangzottakkal, akkor tegye azt fel! Nincs olyan előadó, aki ne örülne a
jó kérdéseknek.
Legyen tolla, ceruzája, füzete, amivel, és amibe jegyzetel.
Figyeljen, és ne hagyja, hogy elvonják a figyelmét az előadásról.
Előfordul, hogy az előadó halkan beszél, a tábla nem látható, stb. Ekkor
bátran jelezze azt az oktatónak!
Ne kezdeményezzen beszélgetést a szomszédjával, és a „bocs, de
figyelni szeretnék”-hez hasonló formulákkal rázza le, ha Ő próbálkozik!
Mit tegyünk, ha elveszítjük a fonalat? Ekkor jegyezze fel a
kulcsszavakat és mondatokat. Később ezekre visszatérhet,
kiegészítheti őket.
Az előadás után - a legjobb, ha egy másik füzetet használ erre -,
tisztázza le az előadás anyagát! A legjobb idő a megértésre és a
bevésésre az előadás újra átélése (Cornell módszer).

Hogyan készüljek a gyakorlatokra?
- Laboratóriumi- és tantermi gyakorlatok 





A gyakorlatokon csak akkor tudjuk azonban
eredményesen formálni saját készségeinket és
képességeinket, ha a kapcsolódó előadási anyagokat
már előzetesen feldolgoztuk, azt megértettük.
Hasonlóképpen fontos, hogy a laboratóriumi
gyakorlatokra (mérésekre) gondosan és időben
felkészüljünk.
Tanulmányozzuk gondosan a kidolgozott mintapéldákat,
azok jellegét, megoldási algoritmusait, majd magunk is
igyekezzünk megoldani minél több, minél nehezebb
feladatot. Ne feledjük: „gyakorlat teszi a mestert.”

Hogyan készüljek a vizsgákra?
- Ajánlások vizsgafelkészüléshez 





•

A félév során minél több feltételt már előre teljesíthessünk.
Vizsga előtt mindig érdemes átgondolni tanulási tevékenységünk
eredményeit.
A vizsgafelkészülés során törekedjünk az ismeretanyag
összefüggéseinek, rendszerré szerveződésének feltárására,
megértésére.
Ha van rá mód alaposan, de kis adagokban tanuljunk, annak
érdekében, hogy az elfáradást és túlterhelést kiküszöböljük!
Vizsga előtti napon idejében fejezzük be a tanulást!
Hallgató társunkkal vagy társainkkal megbeszéljük az egyes
vizsgatárgyak témaköreinek adekvát tartalmát, lényeges
részeit, tanulmányozzuk a tipikus vizsgafeladatokat.

Ne feledjük: az alapos felkészülés, az önbizalom
a legjobb gyógyszer a vizsgadrukk leküzdésére!

Kérjük, hogy gondosan tanulmányozza át ezen alapozó tájékoztatás
után a „Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot és a Tanulmányi
Ügyrendet” és fordítson nagy figyelmet a tantárgyprogramok
követelményeinek megismerésére, az oktatók által ismertetett
követelmények részleteire.

Tanulási problémáival bizalommal forduljon oktatóihoz,
mentortanáraihoz, felzárkóztató oktatóihoz.
Tanulástámogató kurzusok:








Tanulásmódszertan kurzus - TMPK
Tanulásmenedzsment és könyvtárismeret - TMPK kurzus
Online jegyzet: Tanulásmódszertan:
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/20130002_tanulasmodszertan/adatok.html

Tanulmányaihoz sok sikert kívánok Egyetemünk oktatói- és a TMPK
munkatársai nevében!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

