
Hatékony
otthoni
tanulás

• Forrás: https://www.mindenmegtanulhato.hu/a-
hatekony-tanulas-tiz-szabalya/

https://www.mindenmegtanulhato.hu/a-hatekony-tanulas-tiz-szabalya/


Ja!
avagy most majd 

a tanulásról tanulsz? 

NA NEEEEE!



DE!
Gondold át az 
alábbiakat….



1. Passzív újraolvasás

Csak ülsz a könyv fölött
újra meg újra elolvasva a
szöveget, miközben sem-
mit nem teszel vele…

Ha nem mondod vissza a
saját szavaiddal a lényeget
úgy, hogy közben nem
pillantasz a szövegre, az
újra olvasások sora merő
időpocsékolás.



2. Ész nélküli „kihúzózás”

Csak azzal, hogy kihúzó filccel
kiemelsz valamit, még nem fog az
agyadba menni a tudás.

A kiemelés csupán arra jó, hogy a
kulcsfontosságú dolgokat megjelöld
magadnak, de ez még nem
memorizálás. Amit kiemelsz, azt
még azután meg is kell tanulnod.



3. Csak rápillantasz a megoldásra, 
és azt gondolod, már tudod is     
(ja, tééényleg…)

Ezzel azt kockáztatod, hogy elsiklasz
fölötte, s nem lesz alapos a 
tanulásod. 

Egy problémát úgy kell tudnod neked, 
aktívan megoldanod, hogy közben 
nem puskázol.



4. Az utolsó pillanatra hagyod a tanulást

Ha valamilyen sport-
versenyre készülnél, 
akkor is az utolsó 
pillanatban kezdenél
csak el edzeni? 
Az agy, csakúgy, mint 
az izmaid, egy 
nap csak egy 
bizonyos 
mennyiséget képes 
teljesíteni.



5. Csak olyan feladatokat 
gyakorolsz, amit már tudsz

Ha úgy készülsz egy vizsgára,
hogy csak egy fajta
feladattípust oldasz meg
újra és újra, az olyan, mintha
úgy készülnél egy kosárlabda
mérkőzésre, hogy csak a
cselezést gyakorlod.



6. Ha együtt tanulsz a 
barátaiddal, beszélgetésbe csap 
át a tanulás

Nagyon hatékony lehet, ha nem
egyedül, hanem valaki mással tanulsz
együtt, hiszen így ellenőrizhetitek
egymást, jobban elmélyíthetitek a
tanultakat és nem utolsó sorban
sokkal szórakoztatóbb is így a tanulás.
De ha beszélgetésbe és bulizásba csap
át a közös tanulás, akkor csak
elfecsérled a drága idődet.

Próbálj olyanokkal együtt tanulni,
akikkel valóban lehet is tanulni!



7. Nem olvasod el a tankönyvet mielőtt nekiállsz a 
feladatok megoldásának

Fogadok veled 1456789245698334556 forintba, hogy nem 
olvastad ki ezt a számot!

Csak simán átugrottad!

Még azt sem vetted észre, hogy beletettem egy betűt!

Nem, nem tettem bele, de Te megnézted! ☺



8. Nem kérsz
a tanártól
segítséget, 
ha valamit
nem értesz



9. Azt gondolod, hogy a 
zavaró körülmények
ellenére tudsz tanulni

Minden egyes alkalommal, 
amikor valami elvonja a 
figyelmedet a 
tanulástól, extra energiát 
kell felhasználnod, hogy 
visszazökkenj.



10. Nem alszol eleget

Az agyad akkor sem áll le a 
munkával, ha te alszol. Tovább 
foglalkozik azzal, amivel a lefekvés 
előtt foglalkoztál, akár egy szöveg 
memorizálásával is. Ha kialvatlan 
vagy, az agyadban nem tudnak 
rendesen végbe menni a 
gondolkozáshoz szükséges idegi 
kapcsolódások. Ezért, ha nem 
alszol eleget, teljesen mindegy, 
mennyit és hogyan tanultál, nem 
fogsz tudni jól teljesíteni.



Lásd egyben: hogyan 

NEM hatékony tehát a 
tanulásod?

• 1. Passzív újraolvasás

• 2. Ész nélküli „kihúzózás”

• 3. Csak rápillantasz a megoldásra, 
és azt gondolod, már tudod is (ja, 
tééényleg…)

• 4. Az utolsó pillanatra hagyod a 
tanulást

• 5. Csak olyan feladatokat 
gyakorolsz, amit már tudsz

• 6. Ha együtt tanulsz a barátaiddal, 
beszélgetésbe csap át a tanulás

• 7. Nem olvasod el a tankönyvet 
mielőtt nekiállsz a feladatok 
megoldásának

• 8. Nem kérsz a tanártól segítséget, 
ha valamit nem értesz

• 9. Azt gondolod, hogy a zavaró
körülmények ellenére tudsz
tanulni

• 10. Nem alszol eleget



A rossz tanulás tíz szabálya
Barbara Oakley A Mind for Numbers: How to Excel in Math and Science (Even if You Flunked Algebra) című 

könyvéből származnak.

Forrás: https://www.mindenmegtanulhato.hu/a-hatekony-tanulas-tiz-szabalya/

Gondold át: 
Te mit 

változtatnál?

https://www.mindenmegtanulhato.hu/a-hatekony-tanulas-tiz-szabalya/


Gondold át:
Te mit változtatnál?

• 1. Passzív újraolvasás

• 2. Ész nélküli „kihúzózás”

• 3. Csak rápillantasz a megoldásra, 
és azt gondolod, már tudod is (ja, 
tééényleg…)

• 4. Az utolsó pillanatra hagyod a 
tanulást

• 5. Csak olyan feladatokat 
gyakorolsz, amit már tudsz

• 6. Ha együtt tanulsz a barátaiddal, 
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körülmények ellenére tudsz
tanulni

• 10. Nem alszol eleget



Segítek!



Rajzold meg 
otthonod alaprajzát. 
Tervezd meg, hogyan 
alakítod a helyet és 

az időt otthoni, 
táv/online tanulás 

esetén!

Feladat: „A mi házunk”



Gondold át: szükséges-e az okostelefon a tanuláshoz?
Segít neked, ha a közeledben van vagy elvonja figyelmed? 

Alakíts ki helyet a tanulás számára!
Ez segítség lehet koncentrációs problémák esetén. 

Ha kialakítasz egy helyet magadnak, amit csakis kizárólag tanuláshoz 
használsz, az agyad egy idő után automatikusan észleli, ha leülsz 

oda, hogy most kemény munka jön.



Hatékony időgazdálkodás

https://www.youtube.com/watch?v=KEgDi2Xznq0

https://www.youtube.com/watch?v=KEgDi2Xznq0


Tanulási technikák

Forrás: https://raabe.hu/8-bevalt-modszer-a-hatekony-tanulasert/

Néhány bevált módszer

https://www.youtube.com/watch?v=zjgkGdsv5FM

https://www.mindenmegtanulhato.hu/a-hatekony-tanulas-tiz-szabalya/
https://raabe.hu/8-bevalt-modszer-a-hatekony-tanulasert/
https://www.youtube.com/watch?v=zjgkGdsv5FM


Ne az újraolvasásra
alapozz!

Próbáld meg a saját szavaiddal 
összefoglalni a lényeget! 

Kevés dolgot emelj ki, és csak azokat, 
amik fontosak a lényeg megértése 
szempontjából. 

Próbáld meg felidézni a főbb részeket 
akkor is, amikor egy másik szobában 
tartózkodsz (ez nem is olyan egyszerű, 
mint gondolnád). 

A tanultak saját szavaiddal való 
visszamondása az egyik legjobb módja 
annak, hogy leellenőrizd, vajon 
tényleg jól megtanultad-e az anyagot.

Amikor az ember először olvas el 
valamit, nagyon sok mindent 

megért és leszűr belőle. Amikor 
azonban újraolvassa ugyanazt a 
szöveget, azt már végig az “igen, 
igen, ezt már tudom” érzésével 

teszi, így az újraolvasás
kifejezetten felszínes.



Tegyél fel 
magadnak 

kérdéseket!

Próbáld ki! Gyűjts össze minél több kérdést a kapott tananyaghoz!



Kösd össze az új tudást 
a már meglévővel! 

Hatékony tanulás az 
eredménye annak, ha 
úgy olvasod újra az 
anyagot, hogy 
folyamatosan 
kapcsolatokat keresel 
a leírtak és a már 
meglévő ismereteid 
között.
Ez is – a régi és az új 
tudás 
összekapcsolása –
nagyban fokozza a 
tanulás 
hatékonyságát.



Többször kevesebbet!
Adj időt a bevésődésnek!

• Ha az utolsó 
pillanatban tanulsz, 
nem lesz tartós.

• Inkább nagyobb 
időkereten belül, 
tagoltan, 
szakaszosan 
ismételd át az 
anyagot.



A 
tanártól
is függ a 

siker!

A hatékony tanulás záloga, 
hogy néhány nappal vagy 
héttel később érdemes újra 
elővenni, átismételni a korábbi 
anyagot. Használd a tanár 
által biztosított online/offline 
konzultációt, illetve a tanári 
ajánlásokat (projekt, házi 
dolgozat, stb.)



Készíts és használj 
tanulókártyákat!

Néhány példa:

• https://www.okosjatek.hu/b
rainbox?gclid=Cj0KCQjwoKzs
BRC5ARIsAITcwXEsAhR6epZc
JkZZFtLnNNWgaz_G6dGTC6n
oCyUrVGGHLyYntIWK0mgaA
vnfEALw_wcB 

• https://www.5percangol.hu/
szotanulo-
kartyak/100_legfontosabb_s
zo_clothing-ruhazkodas_-
_audioval

https://www.5percangol.hu/szotanulo-kartyak/100_legfontosabb_szo_clothing-ruhazkodas_-_audioval
https://www.okosjatek.hu/brainbox?gclid=Cj0KCQjwoKzsBRC5ARIsAITcwXEsAhR6epZcJkZZFtLnNNWgaz_G6dGTC6noCyUrVGGHLyYntIWK0mgaAvnfEALw_wcB
https://www.5percangol.hu/szotanulo-kartyak/100_legfontosabb_szo_clothing-ruhazkodas_-_audioval


Rajzold le az információt! 
Tanulás elmetérkép segítségével



Tanulási 
képességek
https://www.youtube.co
m/watch?v=YdCJ_8R0qO

Q

https://www.youtube.com/watch?v=towLcc_xM1g

https://www.youtube.com/watch?v=YdCJ_8R0qOQ
https://www.youtube.com/watch?v=towLcc_xM1g


Tanulási képességek és 
fejlesztésük:

Próbáld ki:

http://tanulasfejlesztes.ektf.hu/

http://tehetseg.hu/jatekok

http://tanulasfejlesztes.ektf.hu/
http://tehetseg.hu/jatekok


IKT eszköz-
támogatott
tanulás I.

Készíts szófelhőt!

Használd a fantáziád egy-
egy tananyagrésznél. Gyűjts 
minél több hozzá köthető 
kifejezést, alkoss a témához 
illeszkedő formát!

Közben angol nyelvtudásod 
is fejlődik! (Ne feledd: 
Google Fordító a barátod.)

https://wordart.com/

https://wordart.com/


IKT eszköz-támogatott tanulás II.

• Készítsünk rajzot!

https://www.autodraw.com/

• Készítsünk gondolati térképet!

https://app.mindmup.com

Online tanulást, tanítást segítő oldalak
•Matika.in https://www.matika.in/hu/
(matematika feldatok)
•Code.org https://code.org/ (programozás 
kicsiknek)
•Videotorium http://videotorium.hu/
•Versike.hu http://www.versike.hu/
(verstanulás)
•Realika http://realika.educatio.hu/ (digitális 
foglalkozásgyűjtemény) 

https://www.autodraw.com/
https://app.mindmup.com/
https://www.matika.in/hu/
https://code.org/
http://videotorium.hu/
http://www.versike.hu/
http://realika.educatio.hu/


IKT eszköz-támogatott
tanulás III.

• Olvasónapló másként 

avagy hogyan jegyzeteljünk digitálisan?



…és egy kis kódolás: 
Mit rejt a QR-kód?
Hogyan értelmezed? 
Gondold át, 
beszéld meg szüleiddel!



Mi kell a sikerhez?



Gondold át!

Hogyan hasznosíthatók 
az érintett technikák, 
módszerek személyes 
tanulásod során?



Gratulálok, 
hogy időt szakítottál 

saját magad 
épülésére!

Fotók: pixabay.com


