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A) Csoportprofil 

Kollégiumi nevelés 

A kollégium egy megyeszékhelyen található. A régió sajátosságaiból eredően a tanulók nehéz 

szociokulturális háttérrel, problémás családból érkeztek a kollégiumba. A 24 főből (12 fiú, 12 leány) 

16 tanulót csak az egyik szülő neveli (13-at az anya, 3-at az apa). 12 esetben elváltak a szülők, 4 

esetben meghalt az egyik szülő. A tanulók nagy részénél a szülőknek nincs állandó munkahelye, 

alkalmi, közmunkából és segélyekből élnek. A gyermekvédelmi nyilvántartásban szerepel X1Y1, 

X2Y2, X3Y3, X4Y4, X5Y5, X6Y6 az apák súlyos alkoholbetegsége miatt, X7Y7, akit nagyszülei 

nevelnek. Az apák iskolázottsági megoszlása: diplomás 3 fő, középiskolát végzett 5 fő, szakmunkás 10 

fő, szakképzetlen 6 fő. Az anyák iskolázottsági megoszlása: diplomás 5 fő, középiskolát végzett 8 fő, 

szakmunkás 6 fő, szakképzetlen 5 fő. 

A csoport tagjai jelenleg 10. évfolyamosak, tanulmányi átlageredményük az elmúlt évben 2,58 volt. 

A gyenge tanulmányi eredmény okai: figyelmük kevésbé tartós; megértésük lassú és bizonytalan; 

nehezen és hiányosan jegyzik meg a tanultakat; felszínes a gondolkodásuk; nehézkesen és pontatlanul 

fejezik ki gondolataikat; akarati erőfeszítésre alig képesek.  

A mulasztási statisztika azt mutatja, hogy a csoportra jellemző az igazolatlan hiányzások magas 

száma. 

A szociometriai vizsgálat eredménye alapján a fiúk és a lányok külön csoportot alkotnak. A fiúk 

„sztárja” X1Y1, aki gyengén teljesít, inkább a házirend megszegésével hívja fel a figyelmet önmagára. 

Központi helyet foglal el X8Y8 is, aki sportteljesítményével emelkedik ki. A fiúk közül senki sem 

szorult a peremre. A lányok csoportja nem ilyen egységes: két háromtagú csoportból, egy párból, négy 

magányos egyénből áll. 

A helyzetből adódó feladatok: 

 a tanulási szokások kialakítása; 

 az egyénre, a csoportra szabott, hatékony tanulási technikák, eljárások, módszerek 

megismertetése; 

 az olvasás, a beszédkultúra fejlesztése; 

 kooperatív technikák alkalmazása. 
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B) A tanulás tanítása – tematikus terv 

Óra Téma Tartalmak Fejlesztési területek, nevelési célok Módszerek, munkaformák, tevékenységek 

1–3.  A tanulók tanulási 

stratégiájának, stílusainak, 

szokásainak feltárása.  

 

A tanulási stílusok – auditív, vizuális, 

mozgásos, társas, egyéni, impulzív, reflektív 

– megismerése. 

A tanulási stratégiák – mélyre hatoló, 

mechanikus, szervezett – jellemzőinek 

feltárása. 

A tanulás belső és külső feltételei. 

A tanulás tanítása – a hatékony és az 

eredményes tanulás feltétele saját tanulási 

jellemzőik ismerete. 

Az önismeret fejlesztése. 

 

bemutatás, 

megbeszélés,  

vita,  

kooperatív technikák – „találd meg a párod”, 

szakértői mozaik, 

a tanulók önálló munkája kérdőívekkel 
4. A tanulási technikák 

fejlesztése 

A diszpozíciós alapképességek fejlesztése. 

A gondolkodási képességek fejlesztése. 

A figyelem fejlesztése. 

Az emlékezet fejlesztése. 

Gondolkodási készségek a tanulásban. 

Problémamegoldás. 

aktív szemléltetés, 

megbeszélés, 

a tanulók önálló feladatmegoldásai 

5–6. Beszédművelés A beszéd szerkezete. 

Az emberi kommunikáció. 

A vita. 

 

A bevezetés, a tárgyalás, a befejezés hármas 

egységének jelentősége. 

A verbális és a nonverbális kommunikáció 

elemei. 

A vita célja, általános szabályai. 

aktív bemutatás, 

vita,  

kooperatív technikák, 

a tanulók önálló munkája 
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C) Foglalkozásterv – 1. téma 

 

A foglalkozás ideje: szeptember második fele, október eleje 

A foglalkozás időtartama: 3 X 45 perc 

A foglalkozás témája: A tanulók tanulási stratégiájának, stílusainak, szokásainak feltárása 

A foglalkozás célja: A hatékony és az eredményes tanulás feltételeinek megismerése, információk 

gyűjtése a tanulók tanulási jellemzőiről.  

 

Fejlesztési célok: 

 Sajátítsa el és a kollégiumi környezetben legyen képes alkalmazni a hatékony tanulási 

technikákat, stratégiákat. 

 Ismerje meg saját tanulási stílusát.  

 A tanuló – pedagógus segítségével – legyen képes a számára legalkalmasabb módszereket 

kiválasztani. 

 Tudjon szelektálni a megszerzett ismeretek, információk között. 

 Alkalmazza a tanulást segítő hagyományos és modern eszközöket, használja a könyvtárat, és 

feladatai megoldásához megfelelően tudja kiválasztani a szükséges szakirodalmakat. 

 Legyen képes elemezni, értelmezni, rendszerezni a megszerzett ismereteket. 

Tanulói kompetenciák: 

 A tanulás tanulása 

 Az önismeret 

 A társas kultúra 

Tanári kompetenciák: 

 Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

 A tanulás támogatása 

 A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesüléséhez, a tanulási 

nehézséggel küzdő tanuló oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

alkalmazása 

Felhasznált szakirodalom: 

 Balogh László: Tanulási stratégiák és stílusok. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1995. 5. p. 

 Baló András: A tanulás fejlesztésének tanulása. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2007. 

 Gaskó Krisztina – Hajdú Erzsébet – Kálmán Orsolya – Lukács István – Nahalka István – Petriné 

Feyér Judit: A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. Hatékony tanulás. Bölcsész 

Konzorcium, 2006. 

 Szitó Imre: A tanulási stratégiák fejlesztése. Iskolapszichológiai Füzetek. 2. 1987. 14–16. p. 
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1.) A foglalkozások felépítése 

 

1. óra 

5–8 perc 

Gyűjtsük össze a hatékony és eredményes tanuláshoz szükséges feltételeket az ötletroham 

segítségével! 

Módszer, munkaforma: 

a) kooperatív tanulás – véletlen csoportalkotás – gondolattérkép készítése; 

b) megbeszélés, vita, a csoportok véleményének elfogadása. 

Eszközök: csomagolópapír, filctollak, gyurmaragasztó, post-it 

30–35 perc 

Ismerjük meg tanulási jellemzőinket!  

Módszer, munkaforma: a tanulók önálló munkája a tanulási kérdőívvel, a kérdőív értékelése 

megbeszéléssel, vitával 

Eszköz: tanulás kérdőív (1. sz melléklet) 

 

2. óra 

15–20 perc 

Ismerjük meg a tanulási stílusokat!  

Ismeretek:  

Tanulási stílusok – ismerkedés a következő fogalmak jelentésével: auditív, vizuális, mozgásos, társas, 

csendes, impulzív, mechanikus 

Módszer: „Találd meg a párod” – kooperatív technika alkalmazásával (2. sz. melléklet) 

Eszköz: fogalomkártyák, definíciós kártyák 

30–35 perc 

Tárjuk fel tanulási stílusunkat! 
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Módszer, munkaforma: a tanulók önálló munkája a Tanulási stílus című kérdőívvel (A hosszú kérdőív 

szükségessé teszi a részletekben történő, egymást összeváró kitöltési ütemet, a megfelelő tanári 

támogatást). 

Eszköz: kérdőív a tanulási stílusról (3. sz. melléklet)  

 

3. óra 

20–22 perc 

A Tanulási stílus című kérdőív eredményeinek értékelése 

Módszer, munkaforma: tanári irányítás mellett egyéni értékelés, csoportos értelmezés 

Eszköz: A tanulási stílus kérdőív elemzése című útmutató 

15–20 perc 

Mit jelentenek a tanulási stratégiák? 

Ismeretek: 

Tanulási stratégiák – mélyre hatoló, szervezett, mechanikus 

Módszer, munkaforma: „Szakértői mozaik” kooperatív technika alkalmazása (4. sz. melléklet) 

Eszköz: színkártyák csoportképzéshez, előkészített szövegek  

5–6 perc 

A foglalkozás értékelése 

Módszer, munkaforma: egyéni véleménykérés (körkérdés) 

Eszköz: három szempont (a táblára írva) 
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1. sz. melléklet 

Tanulási kérdőív 

Kérlek, hogy gondold végig, mennyire értesz egyet az itt következő állításokkal. Írd a véleményedet 

kifejező számot az állítások mellé! 

1 = Egyáltalán nem értesz vele egyet. 

2 = Közepesen nem értesz vele egyet. 

3 = Többnyire nem értesz vele egyet. 

4 = Többnyire egyetértesz vele. 

5 = Közepesen értesz vele egyet. 

6 = Teljes mértékben egyetértesz vele. 

 

1. Úgy tanulunk, hogy valamilyen módszerrel, például olvasással, másokat hallgatva, kísérletek 

elvégzésével vagy megfigyeléssel az ismeretek a fejünkbe kerülnek. 

2. Mindig az egész világot ismerjük, csak kisebb korunkban még nem elég tisztán és nem elég 

részletesen. Ez az átfogó tudásunk lesz később részletesebb, gazdagabb, és néhány ponton 

lényegesen át is alakul. 

3. Tanulni csak egyedül lehet. Legfeljebb akkor jó másokkal együtt tanulni, ha segítünk egymásnak, 

vagy elmondjuk a leckét. 

4. Ha tudok valamit, az vagy igaz, vagy hamis. Ha nem is mindig könnyen, de ezt ellenőrizhetem is. 

5. Vannak olyan gyerekek, akik az átlagosnál rosszabb körülmények között élnek, és ennek 

következtében nem bontakozhat ki a tehetségük, sokszor még akkor sem, ha szorgalmasak 

lennének. 

6. Ha az iskolában kapok valamilyen feladatot, akkor a megoldás során mindig azon gondolkodom, 

hogy mit tanultunk az ilyen feladatok megoldásáról. Megpróbálom alkalmazni azt a megoldást, 

amelyet az órán vettünk. 

7. Jó lenne, ha a tanulók is részt vennének annak eldöntésében, hogy mit tanuljanak, hogyan 

tanuljanak, és hogy hogyan kellene értékelni tanulásuk eredményeit. 

8. Vannak gyerekek, akik jó képességűek, de nem szorgalmasak. Jó eredményt érhetnének el az 

iskolában az eszük alapján, de a lustaságuk miatt erre mégsem képesek. 

9. Előbb mindig az egyszerűbb, a konkrét dolgokat ismerjük meg tapasztalataink segítségével. A 

bonyolultabb és elvont ismereteink ezekből keletkeznek, ahogyan egy ház épül fel a téglákból. 

10. Bárki, aki egyébként egészséges, elérhet nagyon jó eredményeket is a tanulásban. Az élet során a 

képességeink fejlődhetnek. 

11. Tanulni úgy is lehet, méghozzá nagyon jól, ha együtt oldunk meg feladatokat, vitatkozunk 

egymással, megbeszéljük, hogy ki hogyan érti a leckét. 

12. Az iskolában a tanárunk mondja meg, hogy mit tanuljunk, ő szabja meg a követelményeket, ő 

értékel bennünket, ő mondja meg, hogy milyen módszerrel dolgozzuk fel az anyagot. Ez így 

természetes, ez így van jól. 
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13. Többek között azért tanulunk az iskolában, hogy ha az életben valamilyen problémával találjuk 

magunkat szemben, akkor mindenesetre ismerjünk valamilyen megoldást. 

14. Vannak olyan tanulók, akik nagyon szorgalmasak, viszont nem túl jó az eszük, nem elég okosak. 

Tudnak jó eredményt elérni az iskolában, de soha nem lesz belőlük kiemelkedő tudós. 

15. Úgy tanulunk, hogy a fejünkben mi magunk hozzuk létre a tudást gondolkodással, megértéssel. 

Az olvasás, a tanár magyarázatainak meghallgatása vagy bárminek a megfigyelése segíti a 

tanulást. 

16. Soha nem jelenthetem ki, hogy egy ismeret, amelyet megszereztem, tőlem teljesen függetlenül 

igaz. 

17. Az iskola nem taníthatja meg minden probléma megoldását. Az iskolában inkább azt kellene 

megtanulni, hogyan lássunk hozzá egy új, addig ismeretlen probléma megoldásához. 
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2. sz. melléklet 

A tanulási stílusok témarész feldolgozását kooperatív technikával végezzük. A tanulók létszámára 

ügyelve kell szervezni a csoportokat. Hét tanulót – a fogalomgazdákat – kiválasztva táblácskákat 

akasztunk a nyakukba, amelyeken az alábbi fogalmak szerepelnek:  

AUDITÍV, VIZUÁLIS, MOZGÁSOS, TÁRSAS, CSENDES, IMPULZÍV, MECHANIKUS 

A csoport többi tagja az alábbi szövegeket tartalmazó cédulákból húz, majd megpróbálja megkeresni a 

nála lévő információ alapján a hozzá tartozó fogalmat. (Létszám szerint a cédulák többsége tovább 

darabolható, így egy-egy fogalmat két tanuló együtt tud definiálni.) Ha létrejöttek a találkozások, a 

párok (csoportok) ismertetik az egyes fogalmakat.  

 A verbális ingerekre figyel fel leginkább a tanuló. 

 Önálló tanulás során kifejezetten kedveli, ha az elsajátítandó ismeretanyag szóban is 

elhangzik.  

 Számára nagyszerű az írott szöveg felolvasása. 

 Ha a tananyag nem rendelkezik audiorésszel, érdemes, ha saját maga hozza azt létre, 

hangos felolvasással, esetlegesen annak rögzítésével. 

 A bevésődést cselekvéssel támasztja alá a tanuló.  

 Folyamatosan jegyzetel. 

 A tanulási folyamat során hevesen gesztikulál, esetleg fel-alá mászkál. 

  Az anyag rögzítése valamilyen mozdulatokhoz társul, amelyek sokszor 

reprodukálódnak az ismeret felelevenítésekor is (ugyanolyan heves gesztikulációt 

létrehozva). 

 A jó ábra hatalma. Egy jó ábra többet mond ezernyi szónál. Legalábbis azoknak 

biztosan, akik leginkább a látottakra támaszkodnak a tanulás során. Számukra nem 

csak a rögzítés, hanem a felelevenítés is sokszor vizuális alapú. Ha a tananyag nem 

rendelkezik jó ábrával, akkor ajánlott, ha ezt maga a tanuló hozza létre, hiszen a 

bevésődést már magának az ábrának a megalkotása, az olvasott anyag vizuális 

rendszerezése is segíti. 

 Vannak, akiket kifejezetten zavar mások jelenléte a tanulás folyamata során. 

Amennyiben ilyen típusúak vagyunk, akkor igyekezzünk létrehozni magunk körül egy 

olyan helyszínt, szobát, ahol megteremthetjük magunknak a biztonságos és nyugodt 

tanulófészket, ahol megfelelően tudunk koncentrálni az elsajátítandó anyagra.  

 Mindig kérdez, aktívan részt vesz egy közösségben, a problémákat megosztja a 

többiekkel, amelyekre a megoldást együtt találják meg.  

 Fontos, hogy aki ilyen típusú, az ne csak vegyen, hanem ossza is meg a tudást, azaz 

szimbiózisban éljen a csoporttal. 

 Leginkább a magolást alkalmazza. 

 A részletek megjegyzésére épít, az összefüggések feltárása e módszerben alig kap 

szerepet, a rövid távú, minél pontosabb ismeretfelidézés e tanulás elsődleges célja. 
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 A választ sokszor mérlegelés nélkül adják, megérzésekre hagyatkoznak. 

 Hirtelen reagáló emberek, akik szívesen vitáznak, tanulnak, oldanak meg problémákat 

csoportban.  

 Az ötleteket gyorsan, mérlegelés nélkül „szórják”, a megoldásra inkább „ráéreznek”, 

mintsem szisztematikus megkeresnék.  

 Az első eszébe jutó ötletet mondja, nem gondolja át válaszait, így lehet jó eredménye, 

de nem tudja megmagyarázni. 
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3. sz. melléklet 

Tanulási stílus című kérdőív 

Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik jellemző rád, 

és azt a számot karikázd be! 

1 = Nem jellemző rád. 

2 = Inkább nem jellemző rád, mint igen. 

3 = Nem tudod eldönteni, talán igen is, nem is. 

4 = Inkább jellemző rád, mint nem. 

5 = Igen, ez jellemző rád. 

A hármas választ lehetőleg ritkán használd, csak akkor, ha semmiképpen sem tudsz dönteni. Jó munkát 

kívánok! 

1. Ha látom is és hallom is a megtanulandó szöveget, nagyon könnyen megjegyzem. 

1 2 3 4 5 

2. Hangosan szoktam elolvasni a tananyag szövegét, amikor felkészülök. 

1 2 3 4 5 

3. Szívesebben tanulok az osztálytársammal vagy a barátommal, barátnőmmel, mint egyedül. 

1 2 3 4 5 

4. Nagyon hasznos számomra, amikor a tanár ábrákat mutat be a táblán vagy kivetítve, amikor 

magyaráz. 

1 2 3 4 5 

5. Ha ábrát készítek, jobban megértem a leckét, mintha csak olvasom. 

1 2 3 4 5 

6. Jól tudok úgy tanulni, ha csupán némán olvasva átveszem a leckét. 

1 2 3 4 5 

7. Szívesebben töltöm az időmet rajzolással, festéssel, mint sportolással vagy testmozgást igénylő 

játékkal. 

1 2 3 4 5 

8. Gyakran előfordul, hogy szóban elismétlem, „felmondom” magamnak a leckét. 

1 2 3 4 5 

9. Ha leírom magamnak azt a szöveget, amelyet meg kell tanulnom, akkor könnyebben 

megjegyzem, mintha csak látom vagy hallom. 

1 2 3 4 5 

10. Nem szeretem azokat a feladatokat, amelyeken törnöm kell a fejem. 

1 2 3 4 5 
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11. Nyugtalanít, ha tanulás közben csend van körülöttem. 

1 2 3 4 5 

12. Jobban kedvelem azokat a feladatokat, ahol kézzelfogható dolgokkal, tárgyakkal kell foglalkozni, 

mint ahol csak rajzok, ábrák vagy szövegek vannak. 

1 2 3 4 5 

13. Jobban megy nekem az olyan feladat, ahol valamilyen mozdulatot kell megtanulnom, mint ahol 

szövegeket kell megérteni. 

1 2 3 4 5 

14. Jobb, ha a tanár magyarázatát meghallgatom, mintha a könyvből kell megtanulni az anyagot. 

1 2 3 4 5 

15. A szabályokat szóról szóra „bevágom”. 

1 2 3 4 5 

16. Ha ábrát készítek magamnak, jobban megértem a leckét, mintha más által készített rajzot 

nézegetnék. 

1 2 3 4 5 

17. Amikor a tanár felszólít, és kérdez tőlem valamit, gyakran előbb válaszolok, minthogy át tudnám 

gondolni, mit is mondok. 

1 2 3 4 5 

18. Szeretem, ha kikérdezik tőlem, amit megtanultam. 

1 2 3 4 5 

19. Ha vannak képek, ábrák a könyvben, könnyebb a tanulás. 

1 2 3 4 5 

20. Ha megbeszélem valakivel a tananyagot, akkor hamarabb megtanulom. 

1 2 3 4 5 

21. Teljes csendben tudok csak tanulni. 

1 2 3 4 5 

22. Amikor új dolgokat tanulok, jobban szeretem, ha bemutatják, mit kell csinálnom, mintha szóban 

elmondják, mit kell tennem. 

1 2 3 4 5 

23. Ha valaki szóban elmondja nekem a leckét, sokkal könnyebben megértem, mintha egyszerűen 

csak elolvasom. 

1 2 3 4 5 

24. Egyedül szeretek tanulni. 

1 2 3 4 5 

25. Tanulás közben nagyon zavaró, ha beszélgetnek körülöttem. 
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1 2 3 4 5 

26. Akkor tanulok könnyen, ha közben szól a rádió vagy a magnó. 

1 2 3 4 5 

27. Akkor vagyok biztos magamban, ha szóról szóra megtanulom a leckét. 

1 2 3 4 5 

28. Gyakran előfordul, hogy megtalálom a matekpélda megoldását, de nem tudom elmagyarázni és 

bebizonyítani, hogyan jutottam el a megoldáshoz. 

1 2 3 4 5 

29. Szívesebben bemutatom, hogyan kell valamit csinálni, minthogy elmagyarázzam. 

1 2 3 4 5 

30. Gyakran előfordul, hogy olyan dolgokat is megtanulok, amiket nem nagyon értek. 

1 2 3 4 5 

31. Amikor egy matekpéldát megoldok, szinte minden lépést meg tudok indokolni, hogy miért tettem. 

1 2 3 4 5 

32. A tanári magyarázat nem sokat jelent nekem, a könyvből mindent meg tudok tanulni. 

1 2 3 4 5 

33. Több olyan dolgot tudok csinálni, amit nehéz lenne szavakkal elmagyarázni. (Pl.: játékok és 

szerkezetek javítása, makramé stb.). 

1 2 3 4 5 

34. Mozdulatokat könnyebben megjegyzek, mint képeket vagy ábrákat. 

1 2 3 4 5 
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4. sz. melléklet 

A tanulási stratégiák feldolgozása a szakértői mozaik módszerével 

A tanulók négyfős csoportokat alakítanak (pl. színkártyák húzásával), és a csoporttagok között az „A”, 

„B”, „C”, „D” jelek kerülnek kiosztásra. Az alábbi szöveg „A”, „B”, „C”, „D” jelű alfejezeteit a 

megfelelő jelű csoporttagok egyénileg elolvassák. Az azonos betűjelűek összeülnek, megbeszélik az 

elolvasottakat, és közösen vázlatot írnak. Ezt követően mindenki visszamegy az eredeti csoportjába, és 

megtanítja a saját feldolgozott anyagát. 

 

Feldolgozandó szöveg 

„A” szövegrész: 

A tanulási stratégia az ismeretelsajátítás komplex módszeregyüttese, amely tanulástechnikai 

elemekből épül fel, és egyéni. 

Egyszerűbben fogalmazva a tanulási stratégia tevékenységi terv, annak az útnak a megtervezése, 

ahogyan legcélszerűbben, leghatékonyabban juthatunk el a tudáshoz.  

Nagyjából a következő kérdésekre adott válaszok alapján alakítható ki a tanulási stratégiánk: 

 Mit akarok megtanulni? 

 Honnan jutok információhoz? 

 Hogyan használjam az információforrásokat? 

 Hogyan dolgozzam fel az információkat? Hogyan memorizáljam? 

 Hogyan szervezzem meg a tanulást (hogyan gazdálkodjak az idővel, környezettel, eszközökkel)? 

A középiskolai tanulásunk eredményességét jelentősen meghatározza, hogy tudatosan alkalmazzuk-

e a különböző tanulási stratégiákat. Kutatásokkal igazolt tény, hogy a tehetséges tanulók spontán 

módon alkalmazzák a hatásosabb tanulási stratégiai elemeket, ez jobb teljesítményüknek egyik oka. A 

gyengébb tanulmányi teljesítmények mögött nagyon gyakran az áll, hogy a tanulók nem rendelkeznek 

megfelelő tanulási stratégiákkal. Sokan a nem megfelelő tanulási stratégia, technika miatt aránytalanul 

nagy erőfeszítések árán képesek csak lépést tartani. A szakirodalomban sokféle csoportosítását 

találhatjuk meg a tanulási stratégiáknak. Mi most egy, a gyakorlati fejlesztésben jól használható 

csoportosítást ismertetünk, mert véleményünk szerint ez adja a legjobb támpontot ahhoz, hogy 

végiggondold, és ha szükséges, akkor fejleszd saját alkalmazott tanulási stratégiádat. 

„B” szövegrész: 

Szervezett tanulás: Ez a stratégia a rendszeresség, jó munkaszervezés követelményeire épül. Aki 

ezt a tanulási stratégiát követi, az kialakítja az egyéniségének és a tantárgynak megfelelő 

módszerkombinációt, amely tartalmazza a sorrendiséget (mit mi után), a lényegkiemelést, az ismeretek 

feldolgozását. A szervezett tanulás lényege, hogy a tanulási folyamat során többször elolvassuk és 

értelmezzük a megtanulandó tananyagot. A hangsúly az értelmezésen van, azaz megkeressük a 

tananyag logikai összefüggéseit. Ezt követően tartalmi egységekre bontjuk, és ezen belül is kiemeljük 

a leglényegesebb ismereteket. A lényeget logikai vázlat formájában rögzítjük, majd a vázlat 

segítségével emlékezetből idézzük vissza a megtanultakat. 
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„C” szövegrész: 

Mechanikus (reprodukáló) tanulási stratégia: A részletek megjegyzésére épül. A tanulás célja 

az ismeretek precíz, pontos rögzítése és reprodukciója. A megtanulandó tananyagnak vannak olyan 

részei, amelyek nem minden esetben tartalmaznak logikai összefüggéseket, és ezek mechanikusan 

sajátíthatóak el. Ez voltaképpen ismételgetés (közismert kifejezésekkel magolás, biflázás) egészen 

addig, míg nem rögzül emlékezetünkben a tananyag. Ezzel a stratégiával nincs is baj, sőt pozitív a 

használata egészen addig, amíg csak azokat a tananyagokat tanuljuk ilyen stratégiával, amelyek ezt a 

stratégiát igénylik. Képleteket, évszámokat, idegen szavakat. A baj ott kezdődik, ha akkor is csak 

mechanikusan ismételgetünk, amikor értenünk, értelmeznünk is kellene a tanultakat. Vannak olyan 

tananyagok, amelyek érthetőek, értelmezhetőek, tanulásukban fontos szerepet kap a megértés, mégis 

mechanikusan kell elsajátítani őket, mert az értelmezése mellett fontos az is, hogy szöveghűen tanuljuk 

meg. Ilyenek a memoriterek. Egy verset nemcsak meg lehet érteni, meg is kell érteni. Ugyanakkor 

csak mechanikus tanulással érhető el a szigorúan szó szerinti tudás. Itt tehát értelmezés is szükséges, 

de a mechanikus tanulás az indokolt. Vannak olyan tananyagok is, amelyeknél viszont káros lehet a 

mechanikus tanulás. Ez olyankor áll elő, amikor értelmes tanulással elsajátítható lenne a tananyag 

minden lényeges eleme. 

Tehát a szöveg tanulása helyett a szövegből tanulást kellene megvalósítani. 

Ami miatt sokan ilyenkor is mechanikusan tanulnak, az a rossz tanulási szokások miatti 

berögződés. Ha szokásunkká vált a mechanikus tanulás, akkor minden tanulási helyzetben, anélkül, 

hogy végiggondolnánk az alkalmazandó tanulási stratégiát és stílust, mechanikusan tanuljuk meg a 

tananyagot. 

„D” szövegrész: 

Mélyre hatoló tanulási stratégia: Aki ezt a stratégiát alkalmazza az a dolgok átlátására, 

megértésére, rendszerezésére törekszik. Az új ismereteket igyekszik a régiekhez kapcsolni, önállóan 

próbál véleményt alkotni, nem fogad el minden értelmezést, kritikusan viszonyul a különböző 

megközelítésekhez. Ennek a stratégiának az alkalmazása során a széles áttekintés, következtetések 

levonása, rendszerszemlélet játszik domináns szerepet. E stratégia lépései a következők: 

Megfigyelem, elolvasom, megnézem, amit el kell sajátítanom – ez történik akkor, amikor 

elolvassuk a megtanulandó szöveget, megfigyeljük a kísérletet, megnézzük a filmet stb. 

Megértem a dolgokat. Azt gondolom: „Világos, már értem…”. Ezt tesszük akkor, amikor 

lerajzoljuk, elképzeljük, kipróbáljuk, értelmezzük a dolgokat, értelmező kérdéseket teszünk fel velük 

kapcsolatban. 

Megjegyzem azt, amit megismertem, megértettem. Ez akkor történik, amikor hangosan (vagy 

magunkban) elmondjuk a szöveget, ha nem sikerül, akkor megnézünk, megjegyzünk egy-egy 

kulcsszót, amelyről eszünkbe jut a többi. Logikai szervezőket (ábrákat, sémákat) rajzolunk, hogy 

segítsenek felidézni a tanultakat – vagyis kialakítjuk a „megjegyzés mankóit”. 

Alkalmazni tudom, amit megtanultam. Ezt akkor mondhatjuk, amikor a felidézéshez már nem kell 

visszalapozni a könyvben, nem kell újra megnézni a jegyzetet, a felidézett ismereteket kapcsolatba 

tudjuk hozni más ismeretekkel, összefüggéseket fedezünk fel közöttük, képesek vagyunk elemezni, 

összehasonlítani. 

A szakértői mozaik zárásaként rövid tanári összefoglalás és értékelés szükséges. 
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D) Értékelési dokumentumok 

I. A tanulási kérdőív elemzése 

1., 15. Ez az állításpár a tudás keletkezésének folyamatára utal. Az 1. állítás a tudás átvitelével, 

transzportjával kapcsolatos felfogás lényegét igyekszik megfogalmazni, a 15-ös a tudás konstruálására 

épülőt.  

4., 16. Az igaz és a hamis fogalma annyira fontos a világképünk, logikánk számára, hogy minden 

ellene folytatott támadást nagyon súlyosnak tartunk. Ez szorosan összefügg a társas kapcsolatokban 

való, a logikainak nem pontosan megfelelő használattal, vagyis amikor a kommunikációban igazat 

mondunk, vagy hazudunk, vagy tudtunkon kívül – miközben azt hisszük, igazat mondunk – valójában 

hamis állítást mondunk ki. A kommunikációban a logikai kérdéseket terheli még sokszor a társas 

érintkezés néhány mozzanata, például a szándékos félrevezetés, a mindenáron ellentmondani akarás, 

az előítéletek. 

2., 9. A tanulási folyamatok iránya, logikája e két állításban a kérdés. A 2. állítás a konstruktivista, a 

holisztikus (az egészre figyelő) álláspontot tartalmazza, és inkább a deduktív folyamatokat helyezi 

előtérbe, a 9. állítás a hagyományosabb, induktív tanulási logikát fogalmazza meg.  

5., 8., 10., 14. A kérdőív a naiv személyiségelmélettel, a képesség, szorgalom problematikájával 

kapcsolatban négy állítást is megfogalmaz. Ezek közül kettő (8. és 14.) a koncepcióban leírt és erősen 

kárhoztatott nézet két lehetséges állítását írja le, vagyis azt, hogy ha hiszünk a képességben, mint 

megváltoztathatatlanban és a szorgalomban, mint csak a tanuló által befolyásolható 

személyiségjellemzőkben, akkor ebből  mi következik a jó képességű, de gyenge szorgalmú, valamint 

a gyenge képességű, de nagyon szorgalmas gyerekekre vonatkozóan. Vagyis azok, akik mindkettővel 

egyértelműen egyetértenek, nagy valószínűséggel erősen hordozzák magukban a leírt 

személyiségképet. 

Az 5. állítás arra hívja fel a figyelmet, hogy a tehetség rejtve maradhat, esetleg nem bontakozik ki, 

és ezért a tanulót senki sem hibáztathatja, mert a körülményei olyanok (szociális helyzet), hogy erre 

alig van lehetősége. A 10. állítás az optimista pedagógiai alternatívát fogalmazza meg, azt, amelyet 

szeretnénk is kialakítani, ezt itt akár meg is lehet mondani. 

3., 11. A szociális tanuláshoz való viszony felmérése a feladat e két állítás felhasználásával.  

7., 12. Az önirányított tanulás áll ennek a két állításnak a középpontjában.  

6., 13., 17. A kérdőíve a problémamegoldáshoz való viszony felméréséhez három állítást is 

megfogalmaz. A 6. állítás azt a viszonyt fogalmazza meg, amelyben a probléma azonosul a feladattal, 

a problémamegoldás a megfelelő és korábban már megismert algoritmus „kikeresésével”. Különösen a 

matematika tanulását jellemezheti ez az álláspont. 
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II. A tanulási kérdőív használatának bemutatása 

A kérdőív alapján megállapítható, hogy a tanulási stílusok közül melyik milyen mértékben jellemző 

az egyénre. A stílusok megnevezése utáni számok a kérdések sorszámát jelölik. Adjuk össze az egyes 

válaszok jelölt pontértékét. Az „inverz” kérdésfeltevés miatt az „n”-el jelölt számú kérdéseknél (ilyen 

az 1., 6., 7., 11., 24., 26., 31., 32.) nem a jelölt pontszámot adjuk az összegbe, hanem annak „inverzét”, 

azaz kivonjuk a jelölt értéket 6-ból, és az így kapott érték kerül összegzésre. 

Auditív: 2, 6n, 8, 14, 23, 32n 

Vizuális: 4, 5, 19, 22, 29 

Mozgásos: 7n, 9, 12, 16, 33, 34 

Társas: 3, 18, 20, 24n 

Csendes: 11n, 21, 25, 26n 

Impulzív: 1n, 13, 17, 28, 31n 

Mechanikus. 10, 15, 27, 30 

Az „n” betűvel jelzett item (pont) értékét úgy kapjuk meg, hogy 6-ból kivonjuk az item (pont) jelölt 

skálaértékét. A 11. sorszámú kérdésnél tehát, ha pl. az 5-öst karikázta be valaki, akkor  

6 - 5 = 1 értéket kell a skálaérték számításánál figyelembe venni. 

Az egyes skálaértékeket akkor tudjuk megfelelően összehasonlítani, ha átlagokkal számolunk. Az 

auditív skála esetén ez azt jelenti, hogy a kapott összeget hattal osztjuk, a mechanikus esetén 4-gyel 

stb. Az átlagok alapján „erősorrendbe” rakható a tanulási stílus (a legtöbb pontot kapott stílus a 

legjellemzőbb a válaszadóra). 

(A kérdőíves vizsgálat eredményeinek értékelését külön dokumentum tartalmazza.) 
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E) Reflexió a kollégiumi foglalkozásokhoz 

2.) A foglalkozások eredményessége 

A háromszor 45 perces foglalkozási egység a kollégiumi foglalkozási csoport tanulóinak tanulási 

stratégiáját, stílusait, szokásait volt hivatott feltárni. Célom az volt, hogy a tanulók foglalkozzanak 

önmaguk megismerésével, ezen belül saját eddig kialakult tanulási jellemzőikkel. Ez a cél – eltérő 

mértékben, de – minden tanulómnál teljesült. A harmadik foglalkozási egység végére megismerték a 

tanulás elméletének alapjait, és önelemző módon sikerült saját mutatókat találni. A záró körben 

érzékeltem, hogy megértették: egyfajta önértékelő helyzetelemzés történt, amely alapján általános és 

konkrét (egyénre irányuló) következtetéseket is megtanultak levonni. A gyerekek egyéni munkájának 

eredményeként a tanulók többségénél sikerült meghatározni az egyéniségükhöz, tanulási 

beállítódásukhoz legjobban illeszthető módszert. Ehhez a tervezetteknek megfelelő úton jutottunk el, 

azaz feltárták a meglévő, de eddig általuk még be nem azonosított tulajdonságaikat, továbbá új 

ismereteket, új információkat szereztek, és mindezt önmagukra értelmezve szelektálták. Önmagában 

már ezzel az eredménnyel sikerült megalapoznunk, hogy a jövőben ezen tudások alkalmazásával 

képesek legyenek hatékonyabb tanulásra, a modern eszközök, a könyvtár, a szakirodalom tudatosabb 

használatára. Fejlődött az önismeretük, alapokat szereztek a tanulás megtanulásához, aminek 

középiskolás éveik alatt az iskolában is, a kollégiumban is hasznát veszik, de a tanulási folyamat 

analizálásával nyert tapasztalatok a középiskolás éveknél hosszabb távra is kihatnak. 

3.) A foglalkozások tartalmi megvalósulása 

Jó választás volt a saját ismeretekből kiindulni és az első percekben „ötletrohammal” kezdeni a 

foglalkozást. Nagyon meglódult az ötletelés, viszont (időnyerési szándékkal) elkövettem azt a hibát, 

hogy az általam nem adekvátnak vélt bemondásokat nem rögzítettük a táblára. Később jöttem erre rá, 

amikor strukturálták a csoportok a felírtakat – milyen jó lett volna, ha ők teszik a perifériára a 

témaidegen elemeket. (Legközelebb erre figyelnem kell). A bevitt filctollak kevésnek bizonyultak 

(több beszáradt), továbbá szerették volna, ha több színt is használhatnak. A tervezett idő ennél a 

csoportnál lényegében elég volt. (A véletlen csoportokat számgenerátorral alakítottam ki, ez nem 

igényelt sok időt, jó választás volt). A csoportok létszáma viszont túl magas volt, így láthatóan sajnos 

néhányan nem jutottak munkához.  

A foglalkozás második részében a kérdőív kitöltése következett. A 17 db kérdésre 10 percet 

szántam. Gyorsítani akartam az egyéni munkát, viszont több tanuló szövegértési nehézségekbe 

ütközött. Folyamatosan járkáltam közöttük, és segítettem az értelmezésben annak, aki kérte. Erre nagy 

szükségük volt. A kérdőív elemzését frontálisan végeztük. Kifutottam az időből. A helyzetet úgy 

oldottam meg, hogy a tanulóktól az elmaradt rész önálló elemzését kértem a következő foglalkozásra 

(kiosztva egyénenként az értékelési dokumentumot). Kíváncsi voltam, hogy a célul kitűzött 

„érdeklődés felkeltése” elérte-e azt a szintet, hogy szabadidejükben önállóan dolgozzanak a kérdőív 

feldolgozatlan harmadával. (Tanulság: a kérdőívet át kell dolgoznom, az állításokat közérthetőbb 

stílusban, ismertebb szakkifejezésekkel kell megfogalmaznom. Mivel a kérdőív semmiféle teljességre 

nem törekszik, rövidíteni is kell – a feldolgozásnak inkább módszermegismertetési, mint tudásátadó 

szerepe van). 

A második foglalkozási egység elején szembesültem azzal, hogy a tanulók fele nem foglalkozott a 

feladattal. Elhatároztam előre, hogy a „félig tele pohár” elvet alkalmazom, és megdicsértem a 
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szorgalmi munkát végzőket a többiek elmarasztalása nélkül. Kooperatív technikával kezdtük a 

foglalkozást. A „Találd meg a párod” módszer szinte minden helyzetben alkalmazható, ha egymáshoz 

rendeléseket kell elvégezni. Mivel a csoportnál magam is, más kollégáim is alkalmazzák a kooperatív 

technikákat, ezeknek a fontosabb szabályait előre egyezettük, így rövid instrukciók után is azonnal 

értették a szerepeket. A „fogalomgazdák” élvezték a nyakba akasztott viseletet – jó megoldásként 

igazolták vissza. Jó, hogy a definíciós kártyákat tovább darabolhatóra készítettem elő, így mindenki 

kapott feladatot. Amikor a fogalomkártyákat kiosztottam, néhányan méltatlankodtak, hogy a másiké 

„könnyebb”, miért azt adtam éppen neki? Tanulság: önálló választással kell kiadnom a feladatot 

(ahogy a tervezetben szerepel is!), a véletlent nem hibáztatják. Nagyon gyorsan összerendeződtek a 

párok. Ügyesen prezentáltak, folyamatosan dicsérhettem minden tanulót. Ez meghozta a kedvet a 

következő, nyugalmasabb szakaszra. Egyéni munka keretében kérdőív kitöltése következett, és nem is 

terveztem több feladatot erre a foglalkozásra. Azt tapasztaltam, hogy 10–15 percig elmélyülten 

dolgoztak, egy-két tanulót kellett biztatnom a munkára. Igyekeztem egységes ütemet elvárni, ezért a 

három lapra nyomtatott kérdőívet ütemezve osztottam ki. Így az előző óra időcsúszását el tudtam 

kerülni, hiszen nem egyénileg értelmeztem a problémás kérdéseket, hanem lényegében együtthaladást 

generáltam azzal, hogy sorban minden kérdést röviden kommentáltam. Sikerült a foglalkozás végére 

megválaszolnunk valamennyi kérdést. Láthatóan ez a stílusú, kevésbé tudományoskodó 

megfogalmazású kérdőív barátságosabb munkaeszköznek bizonyult, és jobban is motiválta a tanulókat. 

Erre figyelnem kell más alkalommal is. 

Az utolsó foglalkozási egység elején a tanulási kérdőívek egyéni értékelése következett. Úgy 

véltem, hogy van időm a kiértékelés előtt előkészíteni a várható eredmények jelentőségét, és előbbre 

ugrottam a szükségesnél. A motiváltságot elértem ugyan néhány tanulónál, de ezzel további kérdéseket 

indukáltam bennük. Ha elkezdem megválaszolni ezeket, akkor már biztosan kifutunk az időből, ezért 

elvarrtam a szálakat. Nem is kellett volna megnyitni, ez így szakszerűtlen kezelése volt a helyzetnek. 

(A foglalkozás elején nem érdemes eltérni a tervtől, hiszen akkor azt semmi sem indokolta.) 

Kielemeztük az előző foglalkozáson kitöltött kérdőívet. Az útmutató alapján talán bonyolultnak látszó 

kiértékelést, (lényegében alapműveleteket) könnyedén elvégezték a tanulók, és elégedetten vették 

tudomásul, hogy kinek-kinek melyik tanulási stílus dominál.  

A színkártyás csoportképzés után (amelyek egyúttal szerepkártyák is voltak a csoportmunkához – 

„A”, „B”… stb) a feldolgozandó szövegek a témagazdákhoz, azaz a „szakértőkhöz” kerültek. Ez a 

kollégiumi csoport különösen játékos, mozgékony és kreatív, tehát a „szakértői mozaik” kooperatív 

módszer jól alkalmazható. Komoly munkazaj keletkezett a helycserék után. De mindenki dolgozott! 

Én voltam az időfelelős, és a tervezett időben leállítottam a munkát. Láttam, hogy 

csoportprezentációkra már nem jut idő, így ellenőrzésként minden csoportnak feltettem egy kérdést, és 

csoportos válaszokat kértem. Az együttműködés kiváló teljesítményt és eredményt hozott.  

4.) Tanulói visszacsatolás 

Ezen tevékenykedtető három foglalkozási egység után három körkérdést írtam a táblára, és rövid 

egyéni véleményeket kértem válaszként szóban. Pörgött a csoport, csupa pozitív élményt jeleztek 

vissza. A végén komoly dicséretben részesítettem őket, nem kiemelve senkit. Az együttműködés 

együttes sikert hozott. 

5.) A foglalkozások továbbfejlesztése 

A tapasztalatok alapján a foglalkozás továbbfejlesztése a következő területeken szükséges. Az 

időterveket át kell gondolni, a módszerek megfelelőnek bizonyultak a téma közvetítéséhez. Az 
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eszközök közül a tanulási kérdőívet a fentiek alapján át kell dolgozni. Figyelnem kell a filctollakra, 

hogy legyenek „működőek” és sokszínűek. A szakértői mozaik alatt a munkazaj elnyomására zenei 

aláfestést érdemes alkalmaznom. És ha ilyen együttműködőek, akkor sokat kell őket dicsérni.  


