
Tanul�si tippek



1) Leleplezzük a
tanul�si

időtolvajokat

2) Keresünk
helyettük �j
praktik�kat

3) Összefoglaljuk a
tanultakat :)

Miről lesz
sz�?



Kezdjünk
is neki!
K�szen
�lltok? :)



30% 60% 90%

Az időtolvajok

F�radtan �s �hesen, alacsony
akkuval tanulni

V�gigolvasni, mint egy
könyvet �s "k�sz is vagyunk"

(Nem �gy van :D)
"Majd egy �jszaka alatt

megtanulom."

N�zzük meg, mi�rt nem hat�konyak!



F�radtan �s �hesen, alacsony
akkuval tanulni

 Együnk egyet, 
Pihenjünk egy keveset, 

S�t�ljunk egyet a j� levegőn...

Ahogy az �let sok terület�re igaz, �gy itt is �rdemes megfogadni azt a j�tan�csot, miszerint előbb az alapvető
ig�nyeinket teljes�tsük!

 mielőtt leülünk tanulni. Ez az�rt is fontos, mert am�g ezek nincsenek meg, neh�z szellemi munk�ra koncentr�lni. :)



V�gigolvasni, mint egy könyvet �s
"k�sz is vagyunk" 

Az összk�pet b�r lehet �gy �tl�tjuk,
 Kezd�snek j� m�dszer, de erre alapozni az összes tud�st m�r nem lehet, 
A fontosabb r�szleteket ennyiből m�g neh�z felid�zni.

Sajnos ez a m�dszer sem t�l hat�sos... :(
 Ami egy�bk�nt logikusnak tűnik (legal�bbis a hum�n t�rgyakn�l). 



"Majd egy �jszaka alatt
megtanulom."

Egy este alatt nem lehet megjegyezni t�l sok dolgot,
Arr�l nem is besz�lve, hogy m�snap a f�radts�gt�l könnyen lehet, hogy a fel�re nem is fogunk eml�kezni.

Ilyenkor a rövidt�v� mem�ri�nkban t�rol�dnak ezek az inform�ci�k, de ha nem alszunk r�, akkor nem tud elt�rol�dni a
hossz�t�v� mem�ri�ban. 
�gy pedig k�sőbb, ak�r jövőre, a r��pülő anyagokn�l m�r nem biztos, hogy alaposan eml�kszünk r�. 

B�r sokan szeretünk halogatni, �s könnyen össze is gyűlik a sok tanulnival�, val�j�ban 



Akkor hogyan tanuljunk?
A teljess�g ig�nye n�lkül mutatok n�h�ny praktikus trükköt.



Mik is
ezek a
trükkök?

Pomodoro-technika

Retrieval Practice

"Agyi csapatmunka"

Elaborative Interrogation

Interleaving

P�ld�k, hasonlatok, asszoci�ci�k



A) Pomodoro-technika

25 perc intenz�v tanul�s

5-10 perc szünet

25 perc intenz�v tanul�s

A "Pomodoro"-t �telk�sz�t�shez haszn�lj�k �s Francesco Cirillo tal�lta ki ezt a
m�dszert:
Innen jött az ötlet:

Az alapja pedig az, hogy kutat�sok szerint egyszerre ide�lisan 20-25 percig tudunk
intenz�ven figyelni egy dologra. Ut�na a figyelmi kapacit�sunk lecsökken. Ez�rt
�rdemes 25 percig intenz�ven tanulni, ut�na pihenni egy kicsit, ezalatt az anyag is
leülepszik, azt�n �jra 25 percet letolni. Elsőre lehet f�raszt�nak tűnik, m�gis
hat�konyabb hossz�t�von. :)



B) Retrieval Practice
Amikor elolvastad az adott r�szt/fejezetet, id�zd fel belőle, amit csak tudsz!
Nem kell, hogy A-Z-ig pontosan visszaadj mindent, csak �rd le, ami
megmaradt, mondat, fogalom, összefügg�s, b�rmi :)

Azt is gyakorolni kell, hogy hogyan id�zd fel j�l a tananyagot
�gy �lőben m�r kev�sb� fog stresszesen menni, mert begyakoroltad m�r az előad�s�t. :)

Ezzel rögzül is, amit megtanult�l, 
biztos lesz a tud�sod.

Le tudod tesztelni, hogy 
mennyit tudsz m�r belőle,

mennyi ragadt meg



C) Elaborative Interrogation
L�gy saj�t magad tan�ra! :)  Magyar�zd el ak�r magadnak, ak�r valaki m�snak a tananyagot. 

Ezzel felkutatod az ok-okozati összefügg�seket az elmondott anyagban, hiszen fel kell �p�tened, ahogy elmes�led valakinek.
Amit pedig az emberi agy nagyon szeret, mert �gy tud j�l elt�rolni inform�ci�kat, ha �rti az ok-okozatot, hogy mi mi�rt van.

Magyar�zat közben r�jöhetsz, mi az, ami m�g nem teljesen biztos a
tud�sodban
Miközben gyakorlod a felel�st �s egyben meg is jegyzed az anyagot.

Előadni, felelni, szerepelni, sokak sz�m�ra stresszes dolog, ez�rt �rdemes gyakorolni is, �gy ahogy m�r besz�ltük is
az előbb, �lesben m�r sokkal könnyebb lesz! :)



D)Interleaving
Egy t�m�val ne foglalkozz�l t�l sok�ig. Gondolj csak az A pontra, hiszen csak
korl�tozott ideig tudunk intenz�ven, alaposan figyelni egy adott dologra.
Valamint gondoljunk a B pontra: ok-okozatot tudunk keresni a t�m�k
között. 
 Ez�rt �rdemes, mint a mad�r, egyik t�m�r�l a m�sik röppenni, ha m�r
kicsipegettünk mindent az előző helyről. :)
Hogy mi az az idő, amit egy t�m�ra, m�dszerre �rdemes sz�nni, az v�ltozik
emberenk�nt, ki fogod tudni tapasztalni..
 Mennyi az az időintervallum, amikor nem tudsz m�r koncentr�lni tov�bb?
Mik a Te hat�raid ebben? 

 
FONTOS!: Ez nem egyenlő a felületess�ggel! Am�g v�ltasz, addig a tanul�st
tisztess�ggel illik v�gigvinni. :)



E) P�ld�k, hasonlatok, asszoci�ci�k
Jobban bev�sődik az inf�, ha van mihez kötnie az agyadnak. 

 Egy j� p�ld�val meg�rted az anyagot, �s mivel �rted, meg is tudod jegyezni. :) 
Ak�r Te magad is rajzolhatsz a tananyaggal kapcsolatban b�rmit, amiről
könnyebben megjegyzed. (2. �s 3. pont hat�sa ism�t bekapcsol�dik. Eml�keztek
m�g r�juk? :)

P�ld�ul nyelvtanul�sn�l, ha esetleg majd több nyelvet tanultok, sok sz� nagyon
hasonl�t egyn�sra, �s �gy könnyebb megjegyezni őket.

P�ld�ul: "Lecsaplak, mint Liszt a zongorabillentyût." (Liszt Ferenc "Minden idők egyik
legkiv�l�bb zongoraműv�sze, aki egyben a 19. sz�zadi romantika egyik legjelentősebb
zeneszerzője." (Wikip�dia)

https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Romantika


F) Agyi csapatmunka
Haszn�lj min�l több m�dot �s �rz�kszervet, amiken keresztül megtanulod az
anyagot!

B�nusz tipp p�ld�val: Ezt a k�t m�dot
összekapcsolva, minden �j bekezd�st

jelölhetsz m�s sz�nnel, mint �n is ebben a
vide�ban,

Vagy m�s-m�s alakzatokkal:)

K�pből , 
Grafikonb�l
T�bl�zatb�l

Szövegből
--> Ak�r versbe is foglalhatod/ apr� r�mekbe

szedheted őket.

Hangosan folvasva/
Előadva

Ha j�l megfigyeled, itt is felbukkannak a kor�bbi
tippek is, mint a B, C, D, sőt m�g kicsit az E. is . :)



F) Agyi csapatmunka - P�lda
Ez a gyerekmond�ka a sz�mok tanul�s�hoz: 

Egy - meg�rett a meggy,
Kettő - csipkebokor vessző,
H�rom - te leszel a p�rom,
N�gy - b�z oda nem m�gy,

Öt - lesz�llott a köd,
Hat - hasad a pad,
H�t - s�ros ez a r�t,
Nyolc - üres a polc,
Kilenc - kis Ferenc,

T�z - tiszta v�z,
Ha nem tiszta, vidd vissza,

Ott a szam�r, megissza!
 

Halad� tipp: Ha m�g hangosan mondj�k a tan�t�
n�nivel, akkor m�g több �rz�kszerv be van vonva. :)



Összegz�s

Miket ismertünk meg most?



Alkalmazz min�l több
m�dszert, v�ltogasd őket!

Haszn�lj sz�neket,
hangokat, k�peket, �br�kat!
Ne ragadj le egy anyagn�l

t�l sok�ig!
Keresd meg az összefügg�st!

Kis szeletekben tanulj!
Magyar�zd el magadnak,

m�snak!
�s v�gül gyakorold be! :)

Tanulj okosan �s sp�rolj energi�t,
illetve gyakorolj! 

 



Az elej�n Atis eml�ti, hogy a tanul�si st�lusokat m�r nem tartj�k
igaznak. �n ezzel v�gzett pszichol�gusk�nt nem teljesen �rtek egyet,
de az term�szetes, hogy idővel a r�gi eredm�nyek halv�nyodnak.
Tal�n m�r val�ban kital�lnak a kutat�k �jabb �s �jabb remek
dolgokat. De az�rt ne lökjük le a tr�nr�l szeg�ny tanul�si st�lusokat
sem! ;)
Illetve a szerző a vide�t idősebb koroszt�lyok sz�m�ra is k�sz�tette, �gy
vegyük figyelembe, hogy van benne olyan r�sz, ami felnőttekre,
egyetemist�kra vonatkozik.

Forr�sok:
K�sz�tette �s össze�ll�totta: Szöllősi �va Patr�cia
A legtöbb inform�ci� innen sz�rmazik:
Youtube, Tanulom Magam csatorna:
https://www.youtube.com/watch?v=qOzV-ZnmYIA 
    
Kieg�sz�tő inform�ci�k a vide�hoz: 

"Liszt Ferenc hasonlat": Vicc-Humor
Gyerekmond�ka a v�g�n:
https://gyerekdalokesmondokak.hu/egy-megerett-a-meggy 

8 bev�lt m�dszer a hat�kony tanul�s�rt: https://raabe.hu/8-
bevalt-modszer-a-hatekony-tanulasert/ 

Liszt Ferenc
Pomodoro Technique

Wikip�dia: 

https://www.youtube.com/watch?v=qOzV-ZnmYIA
https://nagyonvicces.hu/vicc-humor-riports-magazines/227/Hasonlatok-metaforak-1
https://gyerekdalokesmondokak.hu/egy-megerett-a-meggy
https://gyerekdalokesmondokak.hu/egy-megerett-a-meggy
https://raabe.hu/8-bevalt-modszer-a-hatekony-tanulasert/
https://raabe.hu/8-bevalt-modszer-a-hatekony-tanulasert/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Liszt_Ferenc
https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Technique


Köszönöm a figyelmet! :)
Szöllősi �va Patr�cia | Iskolapszichol�gus 1. Sz., 2. Sz. �lt. Isk. szpatricia.ank@gmail.com


