
Hogyan
tanulj
jobban?
Használj tanulási módszereket!



 
Nehezen megy az otthoni tanulás? A tanulásra szánt időben
sokszor teljesen mással foglalkozol? Amikor tanulni próbálnál, akkor sem tudsz
igazán koncentrálni?
 
Az otthonodba költöztetett iskola időszakában teljesen
természetes, ha a korábbinál is nehezebbnek érzed, hogy rávedd magad a
tanulásra. Az is rendjén van, ha úgy érzed csökken a lelkesedésed és szeretnél
újra diáktársaid körében, a megszokott osztálytermekben tanulni.
 
Érzéseiddel minden bizonnyal nem vagy egyedül. Barátaid,
osztálytársaid is ugyanebben a cipőben járnak. Éppen ezért arra bátorítalak,
hogy továbbra is keresd barátaid társaságát. Beszélgessetek, tartsátok a
kapcsolatot az online világon keresztül, hisz a tanulással kapcsolatos
problémák többsége most közös probléma.

NEHÉZSÉGEK



NEHÉZSÉGEK
Persze a baráti és a családi beszélgetések még nem
oldják meg azokat a tanulási nehézségeket, amik az
otthonlétből származnak. Nem egyszerű mindent az
otthoni környezetben csinálni.
 
Iskola helyett az otthonodban kell megismerni az új
tananyagot, elvégezni a házi feladatokat, felkészülni a
következő órára és továbbra is az otthon az a hely,
ahol megpihenhetsz, elterülhetsz a kanapén,
beszélgethetsz a családtagokkal.
Így, hogy annyi mindent lehet otthon csinálni, valóban
nehéz elkülöníteni a kikapcsolódásra szánt időt a
tanulástól. Nem is csoda, hogy néha elveszíted a
kedved a tananyag eljsajátításához.
 



MEGOLDÁS

Ne keseredj el, mert van megoldás!
 
A tananyagra fordított figyelem ebben
a helyzetben is kialakítható, a
koncentráció pedig fejleszthető. Nem
kell hozzá más, mint egy tanulási
módszereket tartalmazó útmutató, ami
könnyebbé és eredményesebbé teheti
a tanulást.
 



GYAKORLÁS
A tanulásra fordított idő továbbra is a te kezedben van,
de ehhez hasznos lehet az a tanulási útmutató, amit a következő
oldalakon látni fogsz.
Mielőtt lejjebb görgetnél fontos tudnod, hogy az útmutató
használatának alapja a gyakorlás. Mit is jelent ez?
 
Ahhoz, hogy a tanulás otthonról is rendszerezetten és
hatékonyan működhessen érdemes gyakorolnod az útmutatási
tippeket. Első lépésként kipróbálhatsz néhány szimpatikusabb
tippet a kedvenc tantárgyad tanulásakor, aztán több tantárgy
esetében, majd pedig a nehezebb feladatoknál is használhatod
őket. 



GYAKORLÁS
Előfordulhat, hogy nem mindig megy úgy a
tanulás, ahogyan szeretnéd. Ez azért van így,
mert a tanulási teljesítményed sok mindentől
függ. Függ a hangulattól, a külső
körülményektől, de legfőképp a koncentrált
figyelemtől.
 
Jó hír azonban, hogy a koncentrációs
képesség javítható. Az útmutatóban
található tippek a figyelmed fenntartásának
növelésével eredményesebbé tehetik a
tanulást.
 



Nincs más hátra, minthogy
átnézd, aztán pedig igyekezz

a mindennapi tanulásba
beiktatni a most következő

módszereket. 
 

Sok sikert!



TANULÁSI ÚTMUTATÓ:

 
20 tanulásmódszertani

tipp:



 Tipp 1.:
Ahhoz, hogy ne terheld túl magad,
egyszerre egy feladatot végezz. Az
agyunk nem képes egy idő alatt
több dolog elvégzésére, igazából
csak felváltva fókuszál a különböző
feladatokra, ami nagyon fárasztó.



Tipp 2.:
Tervezd meg előre, hogy mikor
mit tanulsz és abban az
időszakban csak arra
koncentrálj. Lehetőleg még
aznap foglalkozz a tananyaggal
amikor megkaptad, vagy
hallottad az anyagot. A
halogatás kerülésével
később nem kell újra elővenni
azt, amivel egyszer már
foglalkoztál.



Tipp 3.:
A tanulást általában érdemes a legnehezebb

feladatokkal kezdeni, ha ez nem megy, akkor a nap
legnyugalmasabb időszakában

végezd.



Tipp 4.:
 A hasonló tárgyakat pl. matematika és fizika ne

egymás után tanuld, mert az könnyen kifáraszthat.

E=

Matematika
Fizika



Tipp 5.:
20-25 percig szenteld  teljes figyelmedet az
aktuális feladatra. A feladatra szánt időt ne
szakítsd meg más feladattal, telefonozással stb.
Hacsak az elvégzendő munka nem igényli, tedd
félre a telefonodat egy fiókba, vagy némítsd le,
ne csak rezgőre állítsd. 
A facebookból jelentkezz ki, a Tv-t, rádiót
kapcsold ki, mert ezek folyamatosan elterelnék
figyelmedet, nehezítik a koncentrációt.



Tipp 6.:
Az online feladatokkal
foglalkozás idejére csak
annyi weboldal legyen
megnyitva amennyi ahhoz a
feladathoz feltétlenül
szükséges.



Tipp 7.:
A hosszadalmas házi
feladatoknak, tanulandó
anyagnak nehéz nekilátni. A
bonyolult, hosszú feladatokat
oszd fel kisebb részekre, amik
elvégzése után pár percre
pihenj meg, gondold át az
olvasottakat. A tananyagot
feloszthatod fejezetek vagy
bekezdések szerint.



Tipp 8.:
A zajok, zörejek könnyen elvonhatják
figyelmedet. Próbálj egy csendes helyet
találni. Kérd meg a körülötted lévőket, hogy
ha nem fontos ne zavarjanak. 
Akár "Ne zavarj” táblát is készíthetsz, amit
tanuláskor a tanuló szoba kilincsére
helyezhetsz. 
Amennyiben a zajok nem
kizárhatók, a háttérben halkan hallgathatsz
klasszikus zenét, vagy olyan zenét,
ami nem tartalmaz szöveget. Ez elnyomja a
beszűrődő hangokat, javítja a hangulatot.



Tipp 9.:
Ne az ágyban tanulj. Alakíts ki
magadnak egy helyet,
ahova nyugodtan, kényelmesen le
tudsz ülni. 
Előtted csak a tanulnivaló lecke és
taneszközök legyenek, amiket még
a tanulás megkezdése előtt készíts
el. Ezzel is megakadályozhatod,
hogy figyelmed tanulás közben
elkalandozzon.



Tipp 10.:
20-25 perc tanulás után pihenj meg 5-
10 percre, távol a számítógéptől.
Pihenésképp mozgasd át testrészeidet
és igyál egy pohár vizet vagy egy
bögre teát.



Tipp 11.:
A nap végén ellenőrizheted mit
sikerült megvalósítani a
terveidből. Így láthatod mi
okoz nehézséget, tanulhatsz a
hibáidból és legközelebb
ennek mentén változtathatsz
néhány dolgon.



Tipp
12.:

Tanulás során figyelj a megfelelő világításra.
Legjobb a természetes fény, vagy egy nem túl

erősen világító asztali lámpa, ugyanis a túl
éles fény fárasztja a szemet.



Tipp 13.:
Az 5-10 perces pihenés idejében szellőztesd ki a
szobát. A tanuláshoz fontos az oxigéndús levegő.



Tipp 14.:
A tanult anyag mélyebb szintű elsajátításáért

gondold át hol tudnád alkalmazni a tanultakat, keress saját
példákat, mondd el saját szavaiddal, esetleg készíts vázlatot
vagy rajzold le hogy képzeled el az adott fejezetet. A lényeg,

hogy próbáld értelmezni a tanultakat és emeld ki az
összefüggéseket, kulcsszavakat.



Tipp 15.:
Egy tananyagot próbálj többféle
módon megtanulni. Olvass utána
máshonnan is,
hallgass hanganyagokat, nézz a
leckével kapcsolatos videókat. A
könnyebb felidézést segíti, ha
telefonoddal felveszed a hangosan
felmondott leckét, majd
később visszahallgatod. A tanultakat
előadhatod úgy, mintha neked kellene
elmagyaráznod a diákoknak.



Tipp 16.:
Évszámok tanulásakor a számokat kötheted már jól
ismert évszámokhoz, életkorhoz, szerencseszámhoz,

mérethez, árhoz. Túl hosszú számokat bonts részekre és
úgy kösd ismert számokhoz. Például az 1423-as évszám

megjegyzése: 14 éves vagyok, 23 éves a testvérem.
Idegen nyelvű szavak vagy nevek, ismeretlen

kifejezések megjegyzése könnyebb, ha fejben egy
hasonló hangzású, vagy írású szóhoz kapcsolod. Az is
segítheti a tanulást, ha egyes szavakat csoportokba

rendezve tanulsz meg.



TIPP 17.:

A tananyag vizuális megjelenítéséhez
készíthetsz

gondolattérképet, amihez különféle
applikációk állnak rendelkezésre, de a kézzel

rajzolt is ugyanolyan jó megoldás. Néhány
gondolattérkép készítő program: Mindmeister,

XMind, Freemind



Gondolattérkép készítése
papíron:

Helyezz az asztalra egy A 4-es méretű lapot fekvő helyzetbe. Gondolkodj
el rajta mi a tananyag főbb témája, gondolata. Ezt a legfőbb gondolatot
(ami lehet például az órai anyag címe) írd le a lap közepére. A többi
gondolatot, vagy kulcsszót írd távolabb és kösd össze a legfőbb
gondolattal. Ezekhez a mellékgondolatokhoz további gondolatok
kapcsolhatók. A gondolatokat összekötő vonal, a főbb gondolattól a
mellékgondolatig haladva egyre vékonyodjon. A gondolattérkép töltse ki
az egész lapot. Nyugodtan használj színeket, szimbólumokat,
illusztrációkat. Színekkel csoportosíthatod az összetartozó gondolatokat,
fontosságukat pedig nagybetűvel hangsúlyozhatod.



Tipp 18.:
A megtanult tananyag akkor marad meg

emlékezetedben, ha ismétled. Sikeres dolgozatíráshoz
hasznos, ha az újonnan tanult szöveget az elolvasása

után, naponta háromszor, a következő napokban
naponta kétszer elismétled. Az ismétléshez az is elég, ha

a fejezetek fontosabb részeit idézed fel. Felírhatod a
kulcsszavakat cetlikre, amiket időnként elővehetsz és ez

alapján felidézhetsz pár megtanult mondatot.



Tipp 19.:
A tanult anyagrészből gyakran legkönnyebb

emlékezni a szöveg elejére és végére, ezért olvasás során
fordíts több figyelmet a szöveg középső részére.



Tipp 20.:
 Fontos, hogy testileg-lelkileg jól érezd magad.
Ehhez aludj, egyél és igyál eleget. Tanulás után

kapcsolódj ki egy olyan
tevékenységgel, ami feltölt.



Bízz
magadban!
Képes vagy rá!
Készítette: Pásztor Marianna,

iskolapszichológus


