
2. Gyakorlat 

A tanulásmódszertan alapjai 2 

Van helye és ideje a tanulásnak? Összeállítottátok a napirendet? Akkor mehetünk tovább. Ne 

feledd, a cél az, hogy a gyermeked egyedül tanuljon, ez az, ami mindig a szemed előtt 

lebegjen! 

Az együtt tanulás buktatói:  

A gyerek lazít és hárít egészen addig, amíg valamelyik szülője kezdő lökést nem ad a tanulás 

elkezdéséhez. Ez azt jelenti, hogy a szülő tartja észben, az ő dolga, ha ő nem tesz semmit, a 

gyerek elmegy készülés nélkül az iskolába, és közben úgy érzi, minden rendben, hiszen anya 

nem mondta, hogy tanulni kell. Mintha ő csak az anyát vagy apát helyettesítené az osztályban, 

mintha ő csak közvetítene a szülők és az iskola között.  

Körülmények 

Fontos, hogy ne ugyanúgy tanuljon, mint ahogy pihen, lazít. Ha olvasás, játszás közben 

fekszik az ágyon, vagy egy fotelben ül begubózva, akkor tanulni másképp tanuljon. Az 

iskolában széken ülnek a diákok, toll van a kezükben, füzet és könyv előttük. A legjobb, ha 

otthon is széken ül, és toll van a kezében. Segít koncentrálni.  

Jelen állapot 

Abból indulj ki, amit a gyerek már tud, ezért fontos ismerni az eddigi tanulási módszerét. És 

abból is érdemes kiindulni, amit szívesen csinál, amilyen tevékenységekben jól érzi magát. 

Ehhez küldöm el segítségül dr. Gyarmathy Éva által megtervezett és kivitelezett érdeklődési 

térképet (http://www.diszlexia.hu/). Online kitölthető, és az eredmény is azonnal látszik. 

Olvasd el a táblázat alján található leírást, hogy hogyan működik, majd tedd a gyereked elé a 

számítógépen. Sok újat is meg fogtok tudni szerintem. Ha az értelmezésben segítségre van 

szükséged, azt jelezd nyugodtan a zárt csoportunkban: 

 https://www.facebook.com/groups/1602451610010672/ 

Azzal is szembe kell nézni, hogy mi az, ami a legkevésbé megy a gyermekednek, ami nehéz 

kérdés tud lenni, mivel a tizenévesek még nem rendelkeznek annyi önismerettel, hogy tudják, 

mi az, amiben fejlődniük szükséges. Egy 12 éves fiúnak mondta az anyukája, hogy „neked 

nem megy jól a szövegértés, azt muszáj gyakorolnod”. A fiú megsértődött, azt érezte, hogy 

https://www.facebook.com/groups/1602451610010672/


nagyon negatív kritikát kapott, pedig nem volt semmi kritika a megfogalmazásban, csupán 

egy tény került kimondásra.  

Attitűd  

Abban a pillanatban, hogy a szülő elengedi a gyermeke kezét tanulás közben, a gyereknek azt 

kell éreznie, hogy ez egy bizalmi lépés volt. Hogy azért tanul onnan kezdve egyedül, mert a 

szülő bízik benne, hogy menni fog neki. Hogy képes lesz megcsinálni. Nem lehet büntetés, 

sem kizárás. Mondd meg neki, hogy bízol benne, mert tudod, hogy képes rá. És persze hidd is 

el abban a pillanatban, még ha amúgy vannak is kétségeid ezzel kapcsolatban. 

Kinek a logikája? 

Járt hozzám egy gimnazista fiú, aki nagyon szerette a történelmet, de nem sikerültek jól sem a 

dolgozatai, sem a szóbeli feleletei. Többnyire könyvből tanult, és az órai jegyzeteiből. 

Érdekelte a téma, szerette volna jobban tudni, de nem állt össze neki a kép. Arra jutottunk, 

hogy sem a könyv, sem a tanár logikája nem érthető a számára.  

Kértem, hogy próbálja ki a következőt: 

Amikor leül történelmet tanulni, akkor tegye maga elé a könyvet, az órai jegyzetét, albumot, 

minden ehhez szükséges dolgot és pluszban üres írólapokat. Vázlatíráshoz a legjobb az A/5-ös 

méret, mert könnyen áttekinthető.  

Az írólap tetejére írja fel a témakör címét, majd bekezdésenként kezdje el feldolgozni az 

anyagot. Olvassa el a könyvet, majd az órai jegyzet vonatkozó részeit, de semmit ne másoljon 

ki a vázlatba szó szerint, hanem értse meg a lényeget, majd a saját gondolatmenete alapján 

készítse el a vázlatot. Ha ő az apró részletekből építi fel a történetet a nagy összefüggések 

irányába, akkor onnan induljon ki. Ha előbb az összefüggéseket érti meg, és onnan halad 

beljebb az apróbb részletekig, akkor eszerint csinálja.  

Ha a tanár logikája pont ellentétes az övével, akkor nem fogja tudni követni az anyagot, vagy 

csak sokkal nehezebben.  

Még a logikáról, főleg a matematikában 

Több édesanyával beszélgettem, akik elmondták, hogy együtt szoktak matekozni a 

gyerekükkel, és azt nem értik, hogy miért van az, hogy otthon átveszik az anyagot, 

gyakorolnak, majd elmegy a gyerek az iskolába, és ír egy 1-2-es dolgozatot. De hát otthon 

úgy tűnt, hogy érti! 



A szülő logikája nem a gyerek logikája. Az együtt tanulás során az anya végigvezeti a saját 

logikájával a feladatot, lépésről lépésre mennek végig a feladaton, a gyerek bólogat, 

valószínűleg ott akkor érti is, de a levezetés nem a saját logikájából, a saját módszeréből 

született, ezért a dolgozatban már nem tudja megismételni. És mivel nem ő maga értette meg, 

és végezte el a feladatot, ezért egyedül nem tudja megcsinálni.  

Az együtt matekozásnak a legnagyobb buktatója, hogy a szülő átveszi az irányítást, hiszen 

olyan egyszerű, figyelj, megmutatom! Majd én elmagyarázom… Felső tagozatban muszáj, 

hogy a gyerek saját maga megértse a logikai sorrendet, csak akkor tudja egyedül megcsinálni. 

A legjobb, ha megcsinálja a feladatot, majd leellenőrzi saját magát. Ha nem a kívánt 

eredményt kapta, akkor ő maga keresi meg a hibát. Ez sok időt vesz igénybe, de nem lehet 

megúszni, mert máshogy nem fogja megérteni a szabályokat. 

Amit együtt lehet csinálni, és segít:  

Játszani. Activity, Tabu nagyon fejlesztőek, és szívesen csinálják a gyerekek. Online elérhető 

logikai játékok: http://tablajatekos.hu/ 

Hamarosan összeállítok egy listát a hasonló játékokról, amint elkészült, küldöm. Ha neked 

van olyan, ami bevált, és megosztanád másokkal, írd ki a Facebook-csoportunkba! 

https://www.facebook.com/groups/1602451610010672/ 

Ami még sokat segít 

Történetmesélés. Szóbeli felelet során elvárás, hogy a diák összefüggően képes legyen 

elmondani egy szöveget a saját szavaival. Ehhez pedig gyakorlás szükséges. Nem muszáj, 

hogy a gyakorlás során a tananyagot mondja fel a gyerek, arra nehezen szánja rá magát, és a 

figyelem is inkább a tényekre szorítkozik, a szülő is arra figyel, azt ellenőrzi.  

Egy történet bármiről szólhat. A lényeg, hogy a saját szavaival, összefüggően, követhetően 

mesélje el. Fontos, hogy senki ne kérdezzen bele percenként, hagyni kell, hogy eljusson az 

elejéről a végére. Például, ha megnézett vagy együtt megnéztetek egy filmet, akkor kérd meg, 

hogy mesélje el a történetet 5 percben. Mérni is lehet. Ez segít, hogy ne vesszen el a 

részletekben, hiszen felelés során is a lényeget kell elmondania. Az a legjobb, ha az idő, ami a 

rendelkezésére áll, egyre kevesebb, így önkéntelenül is megtanulja, hogy kiemelje a lényeget.  

 

 

http://tablajatekos.hu/
https://www.facebook.com/groups/1602451610010672/


A következő anyagban a vázlatírás lépéseit vesszük végig, most csak egy kis bevezető rész 

következik. 

Vázlatírás 

Vázlatot mindenki csak saját magának írhat. A célja, hogy minden benne legyen, amit tudni 

kell, és ha elkészült, akkor önmagában elegendő legyen megtanulni. Ha valakinek gyakorlata 

van benne, akkor már órán úgy lesz képes jegyzetelni, hogy kész lesz a vázlata.  

A legjobb az A/5-ös méret, és fontos, hogy ne egy füzet legyen, hanem önálló lapokra 

kerüljenek. Ennek okáról lesz még szó majd a nyelvtanulás kapcsán. 

A lapon legyen ott a témakör címe, és az alcímek is. Hogy ezeken kívül mi kerül még rá, az 

egyénfüggő. Van, aki csak szavakat ír, nyilakkal köti össze őket. Van, aki rajzol, van, aki az 

asszociációs sorrendet jeleníti meg. A lényeg az, hogy a vázlat készítője pontosan el tudja 

mondani róla a tananyagot. Hogy utána már ne legyen szükség se a könyvre, se a füzetre.  

A következő részben végigveszünk néhány szempontot és gyakorlatot, amelyeket ki tudtok 

próbálni otthon a gyerekekkel. Bármi kérdésetek van, vagy elmesélnétek, hogy hogyan 

mennek otthon a dolgok a gyerekekkel, osszátok meg a zárt csoportunkban: 

https://www.facebook.com/groups/1602451610010672/ 

Segítsünk egymásnak! Jó munkát! 
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