
7. Gyakorlat 

Jegyzetelési technikák 

1. Cornell-módszer 

Előadások, tanórák alatt leadott anyag jegyzetelési technikája, ami sokkal hatékonyabb, mint 

bármelyik egyéb technika.  

A füzetlapot 3 részre osztjuk. Bal oldalra húzzunk egy körülbelül 5-6 centiméteres függőleges 

vonalat (margót), a maradék jobb oldali rész a jegyzetelés helye. A lap aljára is húzunk egy 

margót, oda kerül majd néhány szóban a lényeg, és a közben felmerült kérdések. A legjobb, 

ha mielőtt elkezdődik a tanóra, már tudjuk, hogy mi lesz a téma. 

A bal oldalra húzott margót a tanulás során használjuk, ide fogjuk írni a megtanultakat. Az 

óra után átnézzük a jegyzetet, majd azokat a kulcsszavakat, amelyek felidézik az órán 

elhangzottakat, a bal oldali részre írjuk ki.  

 

 A jegyzetelés: minden konkrétumot, tényt, adatot írjunk fel, de hagyjuk ki a töltelék 

mondatokat. Ha valaki elkezd órán jegyzetelni, és figyel az előadóra, akkor egy idő után a 

tanár gesztusaiból, hangsúlyaiból tudni fogja, hogy mi a lényeg. Használjunk jeleket és 

rövidítéseket is, ha szükséges, legyen felsorolás, ábra, diagram. Lehetőleg ne írjunk le teljes 

mondatokat, mert le fogunk maradni a jegyzetelésben.  

Óra után minél gyorsabban töltsük ki a felidézés sávját azokkal a kulcsszavakkal, amikről 

később majd sikerül felidézni az anyagot.  



Tükrözés: a jegyzet alapján nézzük át kritikusan a tanultakat. Mire használható az elhangzott 

anyag? Felmerültek-e a témával kapcsolatban kérdéseink? Hogyan kapcsolódik az anyag a 

korábbi ismereteinkhez? Egyetértünk-e vele vagy nem? Miért? Ha egy teljesen laikus 

embernek kellene elmagyaráznunk a tanultakat, aki semmilyen tudással nem rendelkezik a 

témáról, hogyan fognánk hozzá? Az a cél, hogy mindent pontosan megértsen. 

Ha egy hosszabb témáról van szó, akkor nézzük át a korábbi jegyzeteket is folyamatosan. 

Először biztos furcsának és nehézkesnek tűnik majd ez a módszer, de egy idő után 

természetes lesz majd. Egyre több jegyzet készül el, és a sávos beosztásnak köszönhetően 

elég egyetlen pillantást vetni rá, és azonnal kiderül, melyik téma jegyzete az.  

2. PQ4R-módszer 

Angol szavak röviditése:  

Preview (áttekintés) 

Question (kérdezés) 

Read (olvasás) 

Reflect (tükrözés) 

Recite (felmondás) 

Review (összegzés) 

A módszer akkor használható, amikor egy írott anyagot kell egyedül feldolgoznunk. 

Láthatjuk, hogy az áttekintéssel kezdődik, majd a kérdezés következik. Szóval első lépésként 

átfutjuk az anyagot, hogy tisztában legyünk azzal, miről is lesz szó, mi az, amit meg kell 

tanulnunk. Cím, főcím, alcímek biztos támpontot adnak az áttekintéshez. Látjuk az anyag 

vázát, felidézhetjük, hogy mi az, amit már korábban megtanultunk a témáról.  

Következnek a kérdések. Még mindig csak az áttekintés során megismertekre hagyatkozunk, 

azokkal kapcsolatban tegyünk fel kérdéseket: Ki, mikor, mennyi, milyen, hányszor… 

Elemző kérdéseket: hogyan, mik az okok, mi a folyamata, minek az eredménye, mi a 

kapcsolat köztük, mi a hasonlóság… 

Feltételező kérdések: ha ez megvalósul, ez lesz utána, mi lenne ha x különbözne y-tól… 



Érdeklődő kérdések: helyes vagy helytelen, jó vagy rossz, bizonyított vagy nem, egyetértek, 

vagy nem, mi a véleményem róla… 

Írjunk fel magunknak minél több kérdést, amelyre választ szeretnénk kapni tanulás során.  

Csak ezután következik az olvasás. Az értő olvasás. Ne megjegyezni, hanem megérteni 

akarjuk az anyagot. A megfogalmazott kérdéseinkre keressük a választ. A legjobb, ha olvasás 

közben azonnal írunk egy vázlatot is. Ha hosszú az anyag, akkor osszuk fel kisebb részekre, és 

egy feldolgozott fejezet után tartsunk szünetet!  

Ezután jön a tükrözés, ami nagyon sokat segít abban, hogy az olvasott információ értelmet 

nyerjen, és ezáltal könnyebb legyen megjegyezni és felidézni. A saját szavainkkal 

fogalmazzuk meg, hogy milyen összefüggéseket fedeztünk fel, esetleg találtunk-e olyan részt, 

ami teljesen értelmetlen a számunkra. Milyen kérdésre kellene választ kapnunk ahhoz, hogy 

megértsük azt a részletet? Hogyan kapcsolódik mindez a korábbi ismereteinkhez? 

A felmondás során a kérdéseket, a vázlatot használva a saját szavainkkal mondjuk fel az 

anyagot. Menjünk a fejezetcímek szerint sorban, ez sokat segít a memorizálásban.  

Az összegzés során már van egy komplex képünk az anyagról, értjük az összefüggéseket, 

választ kaptunk a korábban feltett kérdéseinkre. Ismét tegyük próbára magunkat, és vázlat 

nélkül mondjuk el mindazt, amit megtanultunk, akár személyesen valakinek. Ez segít 

felkészülni a vizsgahelyzetre, és nagy valószínűséggel azokat a kérdéseket fogjuk megkapni, 

amiket a tanár is fel fog tenni. Közben az is világos lesz, hogy hol maradtak hiányosságok, mi 

az, ami fölött átsiklott a figyelmünk.  

Ez a módszer elősegíti a lényeg kiemelését a szövegből, a hatékony olvasást és szövegértést. 

Rendszert visz a tanulásba, nem folyik el az idő, nem lesz bambulás a könyv fölött.  

Mindkét technikát gyakorolva érezhetően könnyebb lesz a tanulás és akár a szóbeli, akár az 

írásos tananyag elsajátítása. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


