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A legtöbb diák a könyvei és a jegyzetei újraolvasása útján próbál 
tanulni; ez azonban egy rossz hatásfokú módszer. Az aktív 
tanulási stratégiák ennél sokkal hatékonyabbak. Íme néhány 
aktív tanulási stratégia: 

Felejtsd el a puszta újraolvasást 

 

 
Az olvasmányokat és a jegyzetek újraolvasása csak kevéssé 
segíti elő a tanulást és a maradandó emlékképződést.  

Amikor először olvasol el valamit, nagyon sok mindent 
megértesz és leszűrsz belőle. Amikor azonban újraolvasod, azt 
már végig az “igen, igen, ezt már tudom” érzésével teszed. 
Másodjára tehát már az agyunk nem dolgozza fel mélységeiben 
az anyagot, és nem is hámoz ki belőle még több részletet. Sok 
esetben az újraolvasás kifejezetten felszínes és abba az illúzióba 
ringat, hogy jól tudod és átlátod az anyagot, elleplezve a 
tudásod még meglévő hézagait. 
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Faggasd magad minél többet 

 

 
Jó módszer az, ha elolvasod az anyagot egyszer, aztán arra 
vonatkozó kérdéseket teszel fel magadnak. A tanulást és az 
emlékképződést ugyanis a leginkább az információ újbóli 
lekérdezése, előhívása segíti elő. 

Ha egyik-másik kérdésre nem is tudsz válaszolni, még ennek is 
van előnye, ezáltal ugyanis részletes képet kapsz arról, hogy 
pontosan hol hézagos a tudásod, mit kell még átismételned.  

A kérdések (Miért?) kifejtős választ igényelnek; ezek 
átgondolásával és megfogalmazásával is csiszolódik az anyag a 
fejedben, jobban rögzül és tovább meg is marad.  

Ahelyett tehát, hogy egyszerűen csak újraolvasnád az anyagot 
vagy még egyszer átsiklanál rajta, állj meg és tegyél fel 
magadnak kérdéseket. Így sokkal jobban megértheted és 
átláthatod az anyagot. 
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Kösd össze az új tudást a már meglévővel 

 

Hasznos stratégia, ha úgy olvasod újra az anyagot, hogy 
folyamatosan kapcsolatokat keresel a leírtak és a már meglévő 
ismereteid között.  

Tegyük fel például, hogy épp a neuronok közti elektromos 
ingerületátvitelről tanulsz. Ezekről tudjuk egyebek mellett azt is, 
hogy ha a neuront egy zsíros burok – az ún. myelin hüvely – 
veszi körül, úgy az nagyban javítja a neuron ingerületátviteli 
képességét. 

Összehasonlíthatod ezt például egy kerti locsolócsővel, amiben 
alapesetben gyorsan folyik a víz, de ha valahol kilyukad a cső, 
úgy ott már szivárgás lesz és gyengül az áramlás. És a dolog 
lényegét tekintve valóban pont ugyanez történik velünk is, 
ahogy öregszünk: a myelin hüvelyek lebomlanak és így az átvitel 
is lelassul. 
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Rajzold le az információt 

 

Jó stratégia, ha diagramokat, modelleket vagy folyamatábrákat 
készítesz.  

 
 

Általánosabban fogalmazva, minden aktív tanulási módszer – 
melynek során te magad teszed érthetővé az anyagot saját 
magad számára – nagyon sokat segít a tanultak tényleges 
rögzítésében. Ilyenkor ugyanis ténylegesen foglalkozol a 
dologgal, elmerülsz benne, és nem csak passzívan szemléled 
kívülről. 

 

 



Használj tanulókártyákat 

 

 
 

 

Jó, aktív módszer a tanulókártyák használata is. Fontos azonban, 
hogy azokat se vedd ki a pakliból, amelyekre egyszer már tudtad 
a választ, mivel az emléklehívás többszöri megismétlése is 
fontos annak a maradandó rögzítéséhez 

Az ismétlést céltudatosan tedd. Csak a céltalan, pusztán 
önmagáért való ismétlés az, ami nem vezet sehova. 
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Felejtsd el az utolsó pillanatot 

 

 
 

Nagyon sok diák halasztja mindig az utolsó pillanatra a tanulást 
és próbálja aztán a vizsga előtti utolsó estén magába zsúfolni a 
teljes anyagot. Ez nem segíti elő az információ hosszú távú 
megjegyzését. A másnapi vizsgán még esetleg emlékszel az 
anyagra, de a félév végére már nem sok marad majd belőle.  

 

Ennél sokkal jobb az, ha nagyobb időkereten belül, tagoltan, 
szakaszosan ismételed át az anyagot. Gyakorolsz egy kicsit egyik 
nap, aztán elrakod a tanulókártyáidat, majd másnap megint 
előveszed őket, aztán két nappal később megint.  
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Nincsenek “matekos” emberek 

 
Hogyan látják magukat a diákok? A diákok fejében jellemzően 
kétféle kép él a tanulásról. 

A fixált tanulási modell szerint az embernek van egy adott 
mértékű tehetsége egy adott területen – például a kémiához-, 
és abban mindaddig jól is fog teljesíteni, amíg el nem éri a 
határait. Onnan továbblépni azonban már nehéz. 

A fejlődési modell szerint a tanuláshoz hatékony stratégiák 
kellenek, időt kell szánni a feladatok elvégzésére és elmerülni 
a témában. Így fokozatosan fejleszted a képességeidet és 
lépésről lépésre tolod ki egyre jobban a határaidat az adott 
területen. 

A diákok teljesítménye szoros összefüggésben áll azzal, hogy 
melyik szemlélet szerint állnak a tanuláshoz. A “fejlődéspártiak” 
nem adják fel a nehézségek ellenére sem, és jellemzően jól 
teljesítenek. 

A fejlődési modell írja le jobban a valóságot, mivel ennek 
nyomán a diákok nagyobb eséllyel próbálnak ki új tanulási 
módszereket és így jobb, hatékonyabb tanulókká válnak. 
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