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SZÁMÍTÓGÉPES TANULÁSFEJLESZTŐ PROGRAM 

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A TÁVOKTATÁSBAN ÉS 

AZ ELEKTRONIKUS TANULÁSBAN 

Jó ideje megfogalmazódik az iskolával szemben a hatékony tanulási módszerek 

kialakításának igénye, a tanulás tanításának szükségessége. Lásd: Balogh (1992 és 

2000), és Oroszlány (1995) történeti áttekintését a témakörben. A gyakorlat azonban 

csak lassan követi a felismert szükségszerűséget. A hivatalos oktatáspolitika köz-

ponti kérdésként kezeli jelenleg is a tanulni tudás kulcskompetenciáinak kialakítását 

európai és hazai szinten egyaránt.  

Az Európai Unió oktatási stratégiájában központi szerepet kap az önálló tanulás-

ra való felkészítés. 1995-ben jelenik meg az EU oktatási stratégiájának egyik fontos 

alapdokumentuma, a fehér könyv (White Paper on Education and Training – Tea-

ching and Learning –Towards the Learning Society)  

A közösség előtt álló kihívásokat áttekintve a szerzők három fontos elemet 

emelnek ki:  

− a tudományos és technikai fejlődés felgyorsulását,  

− a gazdasági tevékenység nemzetközi jellegűvé válását és  

− az információs társadalom megjelenését.  

Az Európai Bizottság 2001-ben stratégiai tervet adott ki az egész életen át tartó 

tanulásról (Making a European Area of Lifelong Learning a Reality, 2001), amely 

fontos építőelemnek tekinti az új tanulási kultúra kialakítását, és a prioritások között 

említi az új alapképességek rendszerének kidolgozását, útmutatást, tanácsadást, 

tájékoztatást a tanulási lehetőségekről.  

Mihály Ildikó (2002/b) összefoglalja az 1998 és 2002 között az EU és a csatla-

kozni kívánó országok oktatási minisztereinek megbeszélésein az iskoláztatás minő-

ségének javításával kapcsolatban elhatározott feladatokat. Idézi, hogy az Uppsalában 

megtartott találkozón a tanuló társadalomhoz szükséges készségeket a miniszterek 

két dimenzióba rendezték. A személyes dimenzió tartalmazza az alapkészségek 

(olvasás, számolás) ismeretét, a matematikai tudományos és technikai alapkompe-

tenciákat, a vállalkozókészséget, az információs és kommunikációs technikák isme-
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retét és használatát. A kulturális dimenzióba tartozó készségek: megtanulni tanulni, 

szociális készségek, idegennyelv-tudás és általános kulturáltság.  

A Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata során (Vass, 2003) az alkalmazható tudás 

eléréséért hazai szinten is meghatározódnak a kulcskompetenciák, melyek apróbb 

szegmensekre bontják az előbb említett nemzetközi felosztást, de az önálló tanulás-

hoz szükséges képességeket ugyanúgy tartalmazzák. 

Az önálló tanulásra való felkészítés tehát az úgy az általános, mint a középiskola 

deklarált feladatai között szerepel napjainkban, ennek ellenére gyakran a felsőokta-

tásban is tapasztalható, hogy a hallgatók nincsenek felkészülve az önálló, független 

tanulásra, és a felsőoktatási tanulási problémák hátterében tanulás-módszertani hiá-

nyosságok is felfedezhetők (Dávid, 2004, 2005). 

Az EKF Pszichológia Tanszékén 1999 és 2004 között egy átfogó kutatás folyt a 

tanulási hatékonyság fejlesztése témakörében (Dávid, 2004). 

A kutatásra és az összegyűjtött elméleti háttérre alapozva került kidolgozásra egy 

tanulásfejlesztő számítógépes program, magyar és angol nyelven, amely alkalmas a 

serdülő, az ifjú és a felnőtt korosztályban az önálló – független tanulás kialakításá-

nak támogatására.  

A számítógépes program részei a tanulási tanácsadás és a tanulás-módszertani 

fejlesztés fő feladatainak megfelelően épülnek fel.   

A számítógépes tanulásfejlesztő program elméleti háttere 

A tanulás tanítása szempontjából alapvető fontosságú az a kérdés, hogy módszer-

tanilag hogyan juttathatók el a tanulók a jelentéssel bíró (Csapó, 1998) tudás kiala-

kulásához. Hogyan érhető el, hogy a beérkező információ mentálisan reprezentált, 

szervezett, strukturált legyen, azaz valódi tudás (Eysenck–Keane, 1997) alakuljon ki 

az egyszerű szövegmondásra törekvő, kevéssé mobilizálható ismeretanyagok elszi-

getelt tárolása helyett.  

Az önálló tanulás kialakulásának segítése a tanulásmódszertan központi kérdése. 

Panchasara (2000) kidolgozott egy modellt, amely három elem együttes jelenlé-

tét tartja szükségesnek az önálló, független tanulás kialakulásához. (1. ábra) 

 

 Felkészítés a tanulásra,  

 a tanulás segítése 

Tanulni tanulás A tanulás tanítása 

 

 

 

 Önálló független tanulás 

1. ábra: Panchara (2000) modellje az önálló, független tanulás kialakulásáról 
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Tanulni tanulás alatt a tanuló saját aktivitását érti, a tanulásban való aktív rész-

vételt, bevonódást. Azt a tevékenységet, amikor a tanulási folyamatban nem csak az 

anyagot tanulja meg, hanem magát a tanulási technikát is (pld. a lényeg kiemelését, 

vagy a parafrazeálást). 

Felkészítés a tanulásra a tanulás segítése: a gyermek környezetének az aktivitá-

sát jelenti, elsősorban a szülők és a tanárok által nyújtott támogatást a tanulásban. A 

hatékony tanulás kialakításában a szülők feladata elsősorban az otthoni tanulás fel-

tételeinek a biztosítása. A tanuláshoz szükséges hely, a tanulásra fordítandó idő 

biztosítása, valamint a helyes napirend kialakításával a rendszeresség megteremtése, 

hogy a helyes tanulási szokások automatikussá válhassanak. A pedagógusok feladata 

a tanulás segítésében egyrészt a tanítás minőségének biztosítását jelenti, másrészt a 

feladatok tanulói személyiséghez való igazítását, az esetleges képességhiányok kor-

rigálását. Így magunk a fejlesztőpedagógiai munkát, a közvetett tanulás-módszertani 

fejlesztést is ide soroljuk. 

A tanulás tanítása alatt pedig a közvetlen tanulás-módszertani fejlesztést érti, 

amelyek hatékonyabbá teszik a tanulást. Ide tartozik a tanulási technikák tanítása, a 

tanulási stratégiák fejlesztése. 

Panchara (2000) modelljéből és a felvázolt elméleti háttérből kiindulva magunk 

V. Dávid 2002/a-b, és 2003, 2006) az önálló független tanulás fejlesztésének négy 

fő módszertani lehetőségét különítjük el: 

 

Az önálló független tanulás fejlesztésének módszertani lehetőségei 

1. A gyermekek aktivitására építő módszerek alkalmazása az oktatásban 
kooperatív technikák és differenciált fejlesztés. 

2. Indirekt (közvetett) tanulás-módszertani fejlesztés megfelelő tanulási 

környezet kialakítása otthon és az iskolában, a tanuláshoz szükséges alap-

képességek fejlesztése. 

3. Direkt (közvetlen) tanulás-módszertani fejlesztés (hatékony tanulási 

szokásrendszer kialakítása, a tanulási idő és a tanulandó tananyag strukturá-

lásának tanítása, a tanulási technikák és stratégiák gyakoroltatása). 

4. Tanulási tanácsadás (a tanulási problémák személyre szabott kezelése, a 

tanulásra vonatkozó metakogníció fejlesztése, a tanulási problémához il-

leszkedő direkt tanulás-módszertani fejlesztés). 

 

Az általunk bemutatott tanulásfejlesztő számítógépes program a kutatási tapasz-

talatokra támaszkodva a tanulási tanácsadás, valamint az indirekt és direkt tanulás-

módszertani fejlesztés elemeit kombinálva kívánja elérni az önálló-független tanulás 

kialakulásának támogatását. 
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Az indirekt - közvetett tanulás-módszertani fejlesztés  

területeinek fő feladatai 

Az önálló tanulás technikái elválaszthatatlanok az értelmi képességektől. Ezek a 

képességek teremtik meg a tanulási technikák funkcionálásának intrapszichés felté-

telrendszerét. Balogh (1992) négy nagy képesség-együttes fejlesztését tartja szük-

ségszerűnek, melyek közvetlen szerepet játszanak az egyéni tanulási módszerekben.  

A főbb fejlesztendő képességterületek: a figyelem, a megértés, az emlékezet és a 

problémamegoldó gondolkodás.  

A képességfejlesztés alapelvei: az ingergazdag környezet biztosítása, a rendsze-

resség, játékosság, komplexitás, és a fejlődés nyomon követése, – írja Fodorné Földi 

Rita (évszám nélk.). Szuhaj Eszter (évszám nélk.) további alapelvként fogalmazza 

meg a gyermekek adott képességszintjéhez való igazodást, és az apró lépések szerin-

ti haladást.  

A képességfejlesztésnek a gyermekek életkorát is figyelembe kell venni, hiszen 

az egyes életkori szakaszokban más-más pszichikus funkciók érnek be, és ezek érés-

ének támogatása, illetve a hiányok korrigálása jelenti a fejlesztési feladatot.  

A hazai gyakorlatban a tanulási zavarok prevenciójának és korrekciójának mód-

szertana jól kidolgozott és publikált. Az okok szempontjából differenciáló módszer-

specifikus terápiák elsősorban az óvodai fejlesztésre és a kisiskoláskor kezdetére 

fókuszálnak. (Lásd: Porkolábné, 1988, 1990, 1992 összefoglaló munkáit. Martonné 

Tamás Márta szerkesztésében (2002) a fejlesztő pedagógiai munka főbb elméleti és 

gyakorlati eljárásait. ) 

A képességfejlesztés szempontjából a felső tagozatos és középiskolás korosztály 

számára a fejlesztő feladatokat kevésbé kidolgozottnak és kevésbé rendszerezettnek 

tartjuk. A témakörben megjelent munkák gyakran egy-egy képességterület fejleszté-

sét tűzik ki célul (Ujvári, 1993, Bánréti, 1994, Fisher, 2002/b), nem a tanuláshoz 

szükséges képesség-együttest. A feladatok nem feltétlenül egymásra épülő, fokoza-

tosan nehezedő lépésekből tevődnek össze, mint ahogy arra a képességfejlesztésnél 

szükség lenne. Szakmailag indokolt, hogy az erre a korosztályra íródott munkák 

zömében a közvetlen tanulás-módszertani fejlesztés és a képességfejlesztés párhu-

zamosan halad. Lásd: Oroszlány, 1995, Fischer, 2000, Mező, 2002, és Mező–Miléné 

2004, munkáit a témakörben. A képességfejlesztés szempontjából erre a korosztály-

ra indokolt lenne szisztematikusabb felépítésű tanulói feladattárat és tanári segédle-

tet kidolgozni.  

Az általunk kifejlesztett tanulásfejlesztő számítógépes program igyekszik pótolni 

ezt a hiányosságot, és a képességfejlesztés alapelveit figyelembe véve építi be a 

serdülő és felnőtt korosztály számára a tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesz-

tését. 

A direkt (közvetlen) tanulás-módszertani fejlesztés területeinek  

fő feladatai 

A tanulás tanítása elsősorban a direkt tanulás-módszertani fejlesztés során való-

sítható meg. A fejlesztés történhet tanórán az egyes tantárgyak tanítása során, külön 
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tanulás-módszertani tantárgy vagy tréningek keretében, illetve egyéni vagy csopor-

tos tanulási tanácsadás keretében. A szakirodalmi áttekintés és saját kutatási tapasz-

talatunk alapján a fejlesztési feladatokat a következő felosztás szerint csoportosítjuk: 

(Dávid, 2002/b, 2003, 2004). 

– Hatékony tanulási szokások kialakítása 

A szokást nagyszámú ismétlés által automatizálódott tevékenységként definiálja 

a szakirodalom. A szokásszerű cselekvések a helyzetnek megfelelően és gyorsan 

futnak le, különös pszichikus erőfeszítés és ellenőrzés nélkül. Jelentősége, hogy 

tehermentesíti a tudatot és nagy mennyiségű energiát szabadít fel a magasabb szín-

vonalú intellektuális tevékenység hatékony végzésére. Ahhoz, hogy a tanulás meg-

szervezése ne vonjon el külön energiát a tanulótól, egy olyan szokásrendszer kialakí-

tására van szüksége, amelyben pontosan tudja, hogy mikor, hol, mit és hogyan tanul-

jon. A szokásszerű cselekvések kialakításának feltétele a rendszeres gyakoroltatás, 

kezdetben segítséggel, felnőtt ellenőrzése mellett, majd fokozatosan önállóvá válva 

alakulnak ki a különböző szokásrendszerek. (Lásd: Fürstné–Sipos, 1992, Metzig–

Schuster, 2003, Deese–Deese, 1992, Oroszlány, 1995).  

Három fő területen tartjuk fontosnak a hatékony tanulási szokásrendszer kialaku-

lását: 

− A tanulás optimális körülményeinek megteremtése (rendezett tanulási tér, 

jó fényviszonyok, a taneszközök kezelésének kialakított szokásrendszere). 

− Időtervezés (napirendben, hetirendben a tanulási idő elhelyezése, az egyes 

tantárgyakhoz szükséges tanulási idő tervezése)  

− A tanulási folyamat szokásrendszerének kialakítása (a tantárgyak tanulásá-

nak sorrendje, az ismétlések számának és idejének optimalizálása). 

– A tanuláshoz való viszony formálása, a tanulás iránti motiváció fejlesz-

tése 

E fejlesztési terület elsősorban a tanulás iránti motiváció fokozásával foglalko-

zik, amely elengedhetetlen feltétele a hatékony tanulásnak. 

A tanulás légkörét fontos úgy alakítani, amelyben a tanuló bátran megnyilat-

kozhat, kérdezhet, véleményt mondhat. A Rogers-i alapelveket figyelembe véve 

(Holdstock–Rogers, 1996) ezt a légkört a szeretetteljes elfogadás, bizalom, empátia, 

kongruencia jellemzi, optimális feltételeket biztosítva a tanuláshoz. Egy ilyen légkör 

lehetővé teszi, hogy a tanulók alapvető igényei (biztonság, szeretet, valahová tarto-

zás igénye) kielégüljenek, és a humánspecifikus szükségletek váljanak fő motiváló 

tényezőkké. 

A tanulónak adott feladatok nehézsége igazodjon a gyermekek fejlettségi 

szintjéhez. (Lásd: Szuhaj Eszter {évszám nélküli megjelenés} fejlesztési alapelveit, 

10–15.) Gyakori probléma ma a közoktatásban, hogy a tantervek szorításában a 

pedagógusok a tananyaggal haladnak együtt és a tanulók eközben lemaradnak, ér-

dektelenné válnak a tanulással szemben. Optimális nehézségűnek tartjuk az olyan 

feladatokat, amelyek kívánnak némi erőfeszítést a tanulóktól a megoldáshoz, de nem 
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teljesíthetetlenek, mert közel állnak aktuális fejlettségi szintjükhöz. Az ilyen felada-

tok teljesítésével a tanulók sikerélményhez jutnak, megélik, hogy ha valamit el 

akarnak érni, érdemes erőfeszítéseket tenni. Ezáltal az igényszint és a kompetencia 

élmény fokozható. 

Az érdeklődés felkeltésére és a tanulói aktivitásra építő módszertani elemek 

alkalmazása az oktatásban és a fejlesztésben. Heinich–Molenda–Russell és 

Smaldino (2002) a tanulás különböző pszichológiai irányzatainak felfogásait ötvöz-

ve a gyakorlat részére egy eklektikus megközelítést dolgozott ki a tanulás hatékony-

ságának növelése érdekében. Kulcsszavaik: a tanulók aktív részvétele a feladatok-

ban, a tanultak változatos formákban történő gyakorlati alkalmazása, egyéni diffe-

renciálás, visszajelzés a tanulói teljesítményekre, kapcsolat a való élettel, és szociális 

interakció a tanulás során. Az ilyen alapelvek szerint feldolgozott tananyag készség-

szintű tudássá alakulva épül be a tanulók kompetenciarendszerébe. A spontán tanu-

lói kíváncsiságra és az aktivitás-késztetésre építve fejleszthető a tudás – megismerés 

iránti vágy. 

– Eredményes tanulási technikák és stratégiák begyakoroltatása 

Az iskolai tanítás alapvető feladata az írás-olvasás megtanítása, amely olyan 

kódrendszert ad a tanulók kezébe, mely az önálló tanulás alapvető feltétele. A han-

gos és néma olvasás megtanítása a legalapvetőbb tanulási technika, amely a tanuló 

életkori sajátosságainak megfelelően bővíthető a többi tanulási technika gyakorolta-

tásával, majd a hatékony, tantárgyfüggő tanulási technikák megtanításával. A mód-

szertani megoldásokat lásd: Oroszlány, 1995, Fürcht–Hegyiné–Martonné–Szitó, 

Deese–Deese, 1992, Fisher, 2000, Mező, 2002, munkáiban.  

Magunk a tanulási technikák tanításának színtereként a legoptimálisabbnak tar-

tanánk, ha ez a tanórákba ágyazva, tantárgyi keretek között történne. Ha ez megva-

lósulhatna, úgy minden tanuló az oktatással egy időben kapna felkészítést az önálló 

tanulásra is. A gyakorlatban azonban ez ritkán valósul meg. Ezért jönnek létre speci-

ális tréningek, fejlesztő programok és „tanulási jó-tanácsokat” tartalmazó szakköny-

vek.  

A tanulási technikák és stratégiák fejlesztésének feladatai az alábbiak szerint 

csoportosítjuk: 

− Elemi tanulási technikák fejlesztése. (hangos és néma olvasás, az olvasott 

szöveg elmondása, ismétlés, előzetes és utólagos áttekintés, parafrazeálás, 

kérdések felvetése, kulcsfogalmak keresése stb.) 

− Összetett tanulási technikák fejlesztése: az elemi módszerek együttes al-

kalmazása, kombinálása (jegyzetelés, összefoglalók, táblázatok, vázlatok, 

mind map-ek készítése) 

− Tantárgyspecifikus tanulási technikák gyakoroltatása, (pld: a szótanulás kü-

lönböző módszerei idegen nyelvek esetében)  

− Tanulási stratégiák kialakítása, amely lehetővé teszi a tanulási feladat vég-

rehajtásának célszerű tervezését, a tanulási technikák egységes műveletso-

rokká rendezését, (pld. PQRST-módszer) 
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− A tanulásra vonatkozó metakogníció fejlesztése A tanulás eredményessége 

szempontjából külön figyelmet érdemel a metakognitív tudás, melyet Kal-

már (1997) az egyén saját értelmi működéséről való tudásként és annak irá-

nyítására való képességként jellemez. Lappints (2002, 111. p.) a meta-

kogníció két alapvető jellemzőjeként az önreflexiót és a tudatosságot említi. 

Kiemeli, hogy: „A tanulással kapcsolatos önreflexiónak köszönhetően az 

egyén felismeri saját lehetőségeit, hajlamait, rátermettségét. Saját tanulásá-

ra vonatkozó tapasztalatait összevetheti környezetének elvárásaival, ennek 

megfelelően módosíthatja tanulási módszereit, szokásait, változtathat tanu-

lási stílusán. Ez már az önfejlesztés magas szintje…” 

A tanulás fejlődése és a fejlesztés feladatai a különböző  

életkori szakaszokban 

A tanulás fejlesztésének feladatai eltérőek a különböző életkorokban. A gyermek 

életkori sajátosságai, és a tanítandó/tanítható ismeretek is meghatározzák, hogy 

melyik életkori periódusban mi válik domináns tanulás-módszertani fejlesztési fel-

adattá. A továbbiakban az életkori jellemzők és a tanulás-módszertani fejlesztés 

feladatainak összefüggéseit rendszerezzük, a szakirodalmi leírások és saját empiri-

kus és kutatási tapasztalataink alapján (Dávid, 2002/b, 2003, 2004). 

A csecsemőkorra dominánsan a perceptuális és motoros tanulás jellemző, mely-

nek fejlődésében a szociális mozzanatok alapvető szerepet játszanak. A tanulás 

optimális fejlődéséhez ebben az életkorban alapvetően szükséges a megfelelő kör-

nyezeti ingerek, az aktív önindította mozgás és a stabil érzelmi kötődés feltételeinek 

a biztosítása.  

A kisgyermekkorban a szenzomotoros intelligencia alakulása mellett a beszéd 

fejlődik dominánsan, így a verbális tanulás, az aktív beszéd elsajátítása az emlékezet 

és tanulás fejlődésének kulcsmozzanata. Maga a beszédtanulás is utánzás alapján 

történik, de az utánzás megjelenésével a szociális tanulással bővül a tanulási formák 

köre. Ebben az életkori szakaszban ezért a megfelelő beszéd és magatartásminták 

nyújtását tartjuk alapvetően fontosnak.  

Az óvodáskor a tanuláshoz szükséges alapképességek fejlődésének szenzitív pe-

riódusa. 

A tanulás fejlesztésének ebben az életszakaszban ezért az indirekt (közvetett) ta-

nulás-módszertani fejlesztésre, azaz a képességfejlesztésre kell irányulnia. Kiemel-

ten a testséma, a perceptuális funkciók és a keresztcsatornák fejlesztésére, a verbali-

tás, a motoros készségek és a vizuo-motoros koordináció alakítására. (Lásd: Porko-

lábné, 1990, 1992, 1993/b). Egészen az óvodáskor végéig a gyermeki megismerés-

ben a spontán tanulás dominál. Ennek fő jellemzője, hogy a tanulás elsősorban a 

játékos cselekvésben megy végbe. Fontos tehát, hogy a képességfejlesztő feladatok 

játékos keretben, a spontán érést támogatva legyenek beépítve a gyermek tevékeny-

ségrendszerébe.  

A tanácsadási feladatok a szülők felé irányuló tanácsadás, az otthoni képesség-

fejlesztés segítése. 



296 

A kisiskoláskor több szempontból is jelentős változást hoz a tanulás fejlődésé-

ben. A tanulás válik a gyermek fő tevékenységformájává és a spontán tanulás helyett 

a szándékos tanulásra tevődik a hangsúly. A kisiskolásoknál tapasztalható a mecha-

nikus bevésésre való hajlam, ha nem tanítjuk meg őket másként tanulni. Ennek okait 

a szókincs hiányosságaiban és a megértés hiányában látja. Úgy gondolja, hogy 9 

éves korig a gyermek nem tudja önállóan elemezni a tananyag lényeges részeit, 

hiányzik a gondolati támpont, ami köré csoportosíthatná a tanulnivalót. 7-8 éves 

korban megjelennek az emlékezeti stratégiák, mint az ismételgetés, emlékezeti szer-

vezés. Nő a gyermekek tudásalapja, amelyhez az új ismeretek kapcsolódnak és meg-

jelenik a metamemória.  

A tanulás fejlesztésének fő feladatai a kisiskoláskorban 

Felkészíteni a tanulókat az önálló feladatvégzésre, aktivitásukra építő módszerek 

alkalmazásával.  

A direkt (közvetlen tanulás)-módszertani fejlesztés fő feladatai: az elemi tanulási 

technikák tanítása, begyakoroltatása, (írás, olvasás, ismétlés, áttekintés, beszélgetés 

a társakkal a tanult információkról). E tanulási technikák készség-szintű használatára 

felkészíteni a tanulókat.  

Kialakítani egy hatékony tanulási szokásrendszert otthon és az iskolában (a tanu-

lás helyének elrendezése, idejének beosztása, a tanulási folyamatra vonatkozó szo-

kások kialakítása pld. tanulandó tárgyak sorrendje) 

Ebben az életkorban még jelentős szerepe van az indirekt (közvetett) tanulás-

módszertani fejlesztésnek, a tanulási alapképességeknél tapasztalható esetleges hiá-

nyok pótlásának.  

Tanácsadási feladatok: A szülők felé irányuló tanácsadás, az önálló tanulás ott-

honi fejlesztéséhez, a tanulás otthoni körülményeinek megteremtéséhez, az elemi 

tanulási technikák elsajátíttatásának elősegítéséhez. 

A prepubertás és pubertáskor a tanulás fejlődésében kulcsfontosságú, elsősor-

ban a gondolkodás fejlődésében tapasztalható jelentős minőségi változás miatt.  

A tanulás és emlékezés fejlődésében 9 éves kor táján tapasztalható jelentős ug-

rás. Megnő az emlékezet terjedelme, fokozatosan növekszik a szóbeli absztrakt 

emlékezés aránya, az emlékezés valamennyi formája értelmesebbé, tartósabbá, átfo-

góbbá válik. Az emlékezeti funkciók és a gondolkodás fejlődésének köszönhetően a 

serdülőkorra az értelmes tanulás magas szintje alakul ki, ugyanakkor a tanulásban 

egyenetlenség figyelhető meg, a serdülő a számára érdekes anyagot tanulja, az ér-

dektelent elhanyagolja. Ebben az életkorban a közvetett tanulás-módszertani fejlesz-

tésnek a szerepe már kevésbé kifejezett, egyre inkább előtérbe kell kerülnie a köz-

vetlen fejlesztésnek. 

A tanulás fejlesztésének fő feladata prepubertás és pubertáskorban: 

A direkt (közvetlen) tanulás-módszertani fejlesztés fő feladatai: A hangsúly az 

értelmes tanulás fejlesztésére helyeződik. Fontos a lényegkiemelés, az összefüggé-

sek felismerésének fejlesztése.  
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Összetett tanulási technikák tanítása (jegyzetelés, vázlat, ábrák, táblázatok, ké-

szítése).  

Tantárgyspecifikus tanulási technikák gyakorlása.  

Középiskola végére hatékony tanulási stratégiák kialakítása. A tanulás tervezése, 

időbeosztás, a tanulásra vonatkozó metakogníció fejlesztése. 

Tanácsadási feladatok: A felső tagozat végétől egyéni vagy csoportos tanácsadás 

alkalmazása, a tanulók részére, amennyiben tanulási problémával küzdenek 

Az ifjúkor tekinthető az emlékezeti teljesítmény csúcsának. Az ifjúkorban már 

spontán is kialakulhatnak az értelmes tanulás módszerei, a gondolati támpontok 

kiemelése, a vázlat- és tervkészítés, az új anyag értelmes behelyezése a régi ismere-

tek rendszerébe.  

Ebben az életszakaszban tehát tanulás-módszertani szempontból elsősorban 

azokkal a fiatalokkal szükséges foglalkozni, akik valamilyen okból problémával 

küzdenek a tanulásban, akik nem tudnak átállni a változó tanulási helyzetre, (közép-

fokú oktatásról a felsőfokúra). Kiemelt szerepet kap ebben az életkorban az egyéni 

és csoportos tanulási tanácsadás, melynek specifikumait egy következő cikkben 

foglaljuk össze. 

A tanulásfejlesztő számítógépes program bemutatása 

Az EKF oktatói által kidolgozott tanulásfejlesztő számítógépes program alkal-

mas a serdülő, az ifjú és a felnőtt korosztályban az önálló – független tanulás kiala-

kításának támogatására. A kidolgozott program magyar és angol nyelven használha-

tó. Fő részei a tanulási tanácsadás, a közvetett és közvetlen tanulás-módszertani 

fejlesztés fő feladatainak megfelelően épülnek fel.  

A számítógépes tanulásfejlesztő program szerkezeti egységei: 

1. Öndefiníciós kérdőív: Ez szolgáltatja az alapját a tanulásra vonatkozó me-

takogníció fejlesztésének. Alkalmazása lehetővé teszi, hogy a program fel-

használója átgondolja tanulási szokásait, és visszajelzéseket kapjon arra 

vonatkozóan, hogy mely területeken tapasztalhatók hiányosságok, hol van 

szüksége fejlesztésre. Az öndefiníciós kérdőív kiértékelését a számítógép 

végzi, és az eredmény alapján javaslatot tesz arra, hogy milyen tanulásfej-

lesztő feladatsorokat célszerű a tanácskérőnek gyakorolni az önálló – füg-

getlen tanulás kialakításához, tanulása fejlesztéséhez.  

2. Tanulás-fejlesztő feladatok. Részben a közvetett tanulás-módszertani fej-

lesztéshez – a tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztéséhez – tartal-

maznak feladatsorokat (emlékezet, figyelem, gondolkodás). Részben a 

közvetlen tanulás-módszertani fejlesztéshez szükséges tanulási technikákat 

és stratégiákat gyakoroltatják be, (pl.: időtervezés, áttekintés, parafrazeálás, 

lényegkiemelés, jegyzetelés, vázlat, táblázatok készítése, PQRST módszer). 

A tanulásfejlesztő feladatok alkalmazása elősegíti, hogy a programot fel-

használó személyek tanulási szokásai hatékonyabbá váljanak. 
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A tanulásfejlesztő számítógépes program nyitóképe 

(www.ektf.hu/tanulasfejlesztes) 

 

− A nyitókép bal oldalán regisztrálhatja magát a tanácskérő, és ezt követően 

léphet be és használhatja a programot. 

− A képernyő felső sorában található ikonok fejlesztő feladatokat tartalmaz-

nak.  

− A képernyő jobb oldalán a program öndefiníciós kérdőívének első itemei 

láthatók. 

 

A számítógépes program használata 

− A tanácskérő kitölti az öndefiníciós kérdőívet. 

− A kérdőív kitöltése után, a számítógép elemzi az adatokat, és tanulási pro-

filt készít. 

− Az eredmények alapján választhat a tanácskérő a fejlesztő feladatok közül. 
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Az öndefiníciós kérdőív eredménye, a tanulási profil 

 

 

− A tanulási profil rangsorba rendezi és %-os arányban mutatja a tanácskérő 

számára, hogy a tanulás szempontjából fontos területeken melyek az erős-

ségei (a rangsor tetején található, és/vagy a 100% felé közelítő elemek) és 

melyek a gyengeségei. 

− A tanulási profil eredményei alapján választhatja ki a tanácskérő a tanulá-

sában fejlesztendő területekhez kapcsolódó speciális fejlesztési feladatokat, 

melyek a képernyő felső sorában találhatók, és lehetőséget adnak a haté-

kony tanulási technikák begyakoroltatására. 

 

A számítógépes program alkalmazható önálló tanulásfejlesztésre, a közép és fel-

sőfokú oktatási intézményekben, alkalmazása különösen ajánlható a távoktatásban 

részt vevő hallgatók számára.  

A program jelenleg is fejlesztés alatt áll. 
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