
MOTIVÁCIÓ!?

A  tanulás  eredményességét  sok  tényező  befolyásolja.  Elsősorban  szoros  összefüggés  van  tanuló,  szülő,
pedagógus kapcsolatának.  Mindegyik fél  szükséges  ahhoz,  hogy a diák ne veszítse el  tanulási  motivációját,
vagyis a nehézségek ellenére is kitartó legyen és képezze magát. Alsó tagozatban még nagyban befolyásolja a
szülő motivációja  a  gyerek  motivációját,  de  felső  tagozatban  és  a  középiskola  közeledésével  már  a  gyerek
önmaga  elé  állított  célja,  például  egy  érdemjegy,  a  társakkal  való  versengés,  stb.  fogja  meghatározni
motivációját. A motiváció nagyon sok és összetett hatótényezőkön alapszik, de nézzünk néhányat.

A tanuló motívumai: 

 Alapszükségletek kielégítettsége, érzelmek, kíváncsiság, érdeklődés, hozzáértés, optimista irányultság
vagy reményvesztett irányultság, jövőkép, célok, stb;

A szülői háttér motívumai:

 A  tanulás  értékének  közvetítése,  tanuláshoz,  tudáshoz  való  viszonya,  a  szülő  és  gyermek  érzelmi
viszonya, vagy a szülői követelmény az eredményekkel kapcsolatban, otthoni nyitott légkör, stb.

Pedagógus motívumai:

  Az  érdeklődés  felkeltése  (az  órai  anyag  szemléltetés,  magyarázat,  önálló  feladat-próbálkozások
segítségadással), értékelés, jutalmazás-büntetés, játék, tanár személyisége.

HA mégis minden motívum jelen van, és még sincs tanulási kedv, akkor jusson eszünkbe nekünk felnőtteknek,
hogy nekünk is volt olyan alkalom, mikor szinte fájt, hogy tanulni kellett!  

Néhány tanulási technikák, mellyel, sokkal könnyebben, gyorsabban és hatékonyabban tudsz tanulni. 

 ELSŐ  ÉS  LEGFONTOSABB!!!  Teremts  megfelelő  környeztet  a  tanuláshoz.  TEDD  EL  A
TELEFONODAT!!! Egyél, igyál, légy kipihent. Legyen fény, levegő. 

 KEVESEBB NÉHA TÖBB. Ne egyhuzamba tanulj sokat, hanem több részletben kevesebbet!!! Ezeket
mindig ismételd át, hogy hosszútávon tudjon elraktározódni. 

 IDŐ. A következő csak ajánlás, mindenki maga tapasztalja ki! Intenzíven, koncentrálva csak 30 percet
tanulj, majd tarts 10 perc szünetet, ismételj, és ugorhatsz a következő anyagara!  (45 perc tanulás-15
perc szünet, 1,5 óra tanulás-30 perc szünet, stb.) FONTOS! NE a netet görgesd! PIHENJ! Igyál egy
pohár vizet, egyél egy almát, sétálj egyet az udvaron, vagy állj ki az erkélyre. PIHENJEN az agy!

 TESZTELÉS: Önmagad tesztelése! Ha elolvastad az adott anyagot, csukd be a könyvet és írd le, amit
olvastál. Mindent, ami eszedbe jut. Majd nyisd ki újra a könyvet és hasonlítsd össze. Fogod látni a
hiányosságot, amit pótolni kell.

 KÉRDÉSEK. Tegyél fel kérdéseket magadnak! Ok-okozati összefüggés. 
 PÉLDÁK. Használj példákat, hasonlatokat a saját életedből.
 FELMONDÁS. Mond el valakinek a tanultakat, aki figyeli, amit mondasz, mintha te tanítanál. 
 KÉPEK. Sokkal hatékonyabb a tanulás,  ha nem csak írásos  formában találkozol  a  tanult  anyaggal,

hanem képi formában is. Keress hozzá képet, nézd meg együtt, majd külön-külön. Ha nem találsz ilyet,
akkor  Készítsd el  te  magad.  Ezt  hívják  gondolatitérképnek.  Ha lehetőséged  van  rá,  Készítsd  el  az
internet segítségével.

A  gondolatitérkép  és  más  VÁZLATKÉSZÍTÉSI  TECHNIKÁKAT  a  http://torizzotthon.hu/a-vazlatkeszites-
rejtelmei/ oldalon találhattok példákkal, érthető leírással és szerkeszthető honlapokkal együtt.

MOTIVÁLT TANULÁST!
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