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1. “ NEUROENDRAGÓGIÁVAL A KIREKESZTÉS ELLEN”

– A PROJEKT ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEI

Az a képzés, amelyben részt vesz, a "Neuroandragógiával a kirekesztés ellen" című projekt része. Célja, hogy az 
agytudomány eredményeit felhasználja olyan felnőttek oktatásában, akik a társadalmi kirekesztés kockázatának 
kitett csoportokhoz tartoznak. Ha tanárként, nevelőként, trénerként, szakoktatóként, szociális munkásként 
olyanfelnőtt tanulókkal foglalkozik, akiknek a társadalmi helyzete valamivel rosszabb, mint másoké - a képzésünk 
Önnek szól. Szeretnénk meggyőzni Önt arról, hogy az emberi agy működésének és a tanulási folyamat 
neurobiológiai szempontjainak ismerete segítséget nyújthat Önnek abban, hogy eredményes oktatási és képzési 
tevékenységeket alakíthasson ki a számukra, , értékes kapcsolatokat alakítson ki velük és segítse őket leküzdeni 
azoknak a nehézségeknek a leküzdésében, amelyeket a társadalmi kirekesztés kockázata idéz elő. 

Mire számíthat, ha részt vesz az általunk javasolt képzésben? A közös, aktív munka során a szándékunk az, hogy: 

• Ön felkészültebbé váljon a neuroandragógiai feltételezéseknek megfelelő felnőtt oktatási
környezet kialakítására,

• a didaktikai folyamatot a felnőtt emberek kognitív folyamatairól szerzett tudás felhasználásával alakítsa ki,

• megtanulja, hogyan erősítse a felnőttek oktatási iránti motiváltságát és felelős hozzáállásukat saját személyes
és szakmai fejlődésükhöz,

• szabja egyéni igényekre a tanulási folyamatot, figyelembe véve a felnőtt tanulók tanulási/megismerési
preferenciáit és a gazdasági és társadalmi helyzetből adódó körülményeit,

• használja fel (saját és diákjai) korábbi tudását és tapasztalatait  a didaktikai folyamat megalapozására,

megvitassák, hogyan lehet vonzóbbá, eredményesebbé tenni a felnőttoktatást, tekintetbe véve az emberi agy lehetőségeit és

korlátait.

Ezeket a képzési anyagokat a felnőttoktatás neuroandragógiai képzésének egyik elemeként készítettük el. 
Használhatja őket szemináriumokon,az aktív tanulást elősegítő didaktikai eszközként.. Ugyanakkor reméljük, 
hogy ezek az anyagok hasznosak lesznek az Ön számára a képzés befejezése után is, és ismeret, ötletek és 
inspirációk forrásaként szolgálnak majd vonzó, eredményes és "agy-barát" foglalkozások, oktatási és képzési 
tevékenységek kidolgozása során felnőtt tanulók számára. 

A képzési anyagok későbbi moduljaiban elméleti információkat fogunk bemutatni a neuroandragógia oktatásban 
és képzésben történő használatával kapcsolatos speciális kérdésekről. Minden modul tartalmazza  az 
oktatási/képzési foglalkozások forgatókönyveit is, amelyeket mindennapi munkájuk során felhasználhatnak, 
nemcsak a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett csoportokhoz tartozó emberek számára. 

Ne feledje, hogy a neuroandragógiával kapcsolatos ismereteit és érdeklődését tovább fejlesztheti a projekt weboldala alapján is: 

www.neuroandragogy.eu. 

Eredményes és sikeres munkát kívánunk! 

http://www.neuroandragogy.eu/
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2. NEUROANDRAGÓGIA MINT EREDMÉNYES
STRATÉGIA A FELNŐTTOKTATÁSBAN – AHOGY A

TANÁR LÁTJA

A technológia fejlődésével az ember egyre képesebbé válik a környező világ megismerésére. Továbbá egyre 
többet tudunk a legtitokzatosabb folyamatokról, amelyek meghatározzák a saját organizmusunk működését. De 
ami a legfontosabb az Önök számára, tanárként és oktatóként, - hogy a fejlett agyi képalkotó eljárásoknak 
köszönhetően felfedezzük azokat a folyamatokat és jelenségeket, amelyek meghatározzák az emberi tudást, 
tanulást, érzelmi és szellemi fejlődést. Ennek köszönhetően a modern tanár vagy oktató nemcsak az oktatásról 
elmélkedő filozófusok, teoretikusok és szakemberek évszázados eredményeiből részesülhet, hanem azokból a 
legfissebb kutatási adatokból és eredményekből is, amelyek agyban zajló kognitív folyamatokat tárják fel, mely 
folyamatok a környezetből származó ingerek fogadásával, feldolgozásával, kódolásával, emlékezetbe tárolásával 
majd visszanyerésével és az aktuális problémák megoldására történő felhasználásával kapcsolatosak. Annál is 
inkább, mert ezeknek a kutatásoknak az eredménye sok, a felnőttoktatásra vonatkozó sztereotípiát és mítoszt 
döntött meg. 

 Miért neuroandragogia? 

"A tanár munkahelye a tanuló agya " (M. Spitzer). Ahogy egy irodai 
munkásnak képesnek kell lennie arra, hogy fénymásolóval vagy 
szkennerrel dolgozzon, és tudja például, milyen folyamatot kell 
követnie, ha hivatalos levelet akar küldeni a vállalatánál, , a 
tanárnak vagy a trénernek is ismernie kell hogyan megy végbe a 
felnőtt hallgató agyában a tanulási folyamat, hogy megfelelő 
módon ösztönözhesse ezt a folyamatot. 

A NEUROANDRAGÓGIA 
egy interdiszciplináris terület, 

amely ötvözi 

a neuropszichológia, 

a neurofiziológia, 

a neuroanatomia 

elemeit a felnőttképzésre 

vonatkozó aktuális 

ismeretekkel. 

Tehát mit jelent Önök, felnőtteket oktatók és tanítók számára a „munkahely” ismerete? Először is azt, hogy 
ismerkedjenek meg egy sor kérdéssel a neuroedukáció területéről, amelyek támogathatják az andragógus 
didaktikai tevékenységét. 

• Az emberi agy érettségével és öregedésével kapcsolatos kérdések, valamint annak az ismerete, miként
hatnak ezek a folyamatok az emberek szellemi teljesítményére kulcsfontosságú eleme a felnőttek
eredményes oktatását célzó folyamatok megtervezésének.

• Az alapszintű eligazodás abban, amint az agy felfogja a környezeti ingereket lehetővé teszi a tanár /
trénerszámára, hogy fel tudja mérni az általa használt és didaktikus célokat szolgáló módszerek és eszközök
várható eredményességét vagy eredménytelenségét.

• Azzal, hogy ismerjük az információ feldolgozásának folyamatát az emberi agyban, könnyebb megválasztani a
tanítási módszereket, eljárásokat és eszközöket a felnőtt tanulók egyéni kognitív kondicionálásához.

• Az adattárolás struktúrájának ismerete a memória rendszerben lehetővé teszi a diák tevékenységének
annak az adott memória típusnak  megfelelő kiválasztását, , amellyel az adott tevékenység korrelál.

• A hallgatói agy jutalmazási rendszerének ismerete lehetővé teszi ennek a rendszernek a
megfelelő moderálását a tanulásra és munkára irányuló motiváció irányításával.

• A stressz tanulási folyamatra gyakorolt hatásának ismerete lehetővé teszi a tanulást és
tapasztalatszerzést megkönnyítő,  pozitív oktatási légkör kialakítását.

„ Az emberek soha ennyit nem tudtak, és nem voltak képesek többre, mint 

manapság. Azonban minél eredményesebben használjuk ezt a tudást a 

világ megváltoztatására, a saját elképzeléseink szerint, annál inkább ki 

leszünk téve a változás folyamatának.  Ez a folyamat a fejlődésünkre is 

érvényes. "(G. Huther). 
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 NEUROPLASZTICITÁS 

- az emberi agy olyan tulajdonsága , aminek révén képes az alkalmazkodásra,

változékonyságra, önkorrekcióra és tanulásra. Azzal, hogy a tanár új ismeretet és 

tapasztalatokat ad át, ösztönzi a tanuló agyában a neurális hálózatok fejlődését és 

megerősítését, azaz azokat az idegsejt-csoportok közötti kapcsolatokat,, amelyek 

egymással együttműködnek bizonyos feladatok elvégzése során. Ez egy olyan folyamat, 

amely egy személy egész életében zajlik. 

 Az emberi agy öregedése és a tanulás eredményessége és hatásossága 

A felnőtteket oktató tanárnak mentálisan érett hallgatókkal kell foglalkoznia. Feltételezzük, hogy az agy érésének 
folyamata határozza meg, mikor ér véget a frontális lebenyek melanizációja (amely csak ekkor éri el teljes 
hatékonyságát).Ez 18 és 30 éves kor között történik. Csak ezután következik az ismerkedés az olyan felnőttkorra 
jellemző készségekkel, mint az impulzuskontroll, a következmények előrelátása, vagy a kritikus önértékelés, és a 
maximális szellemi hatékonyság elérése. 

Az agy, miként az emberi test egésze, változáson megy keresztül az öregedés miatt. Ennél fogva az agy funkciói is 

változnak az életkorral: 

• az agyműködés sebessége csökken, az érett embernek több időre van szüksége egy meghatározott
mentális műveletet elvégzéséhez, mint egy fiatalabbnak;

• olyan funkciók, mint például: a gátlás, az összpontosítás, a reflex reakciók (amelyek a
frontális lebenyeken helyezkednek el, így első helyen vannak kitéve a degeneráció hatásának)
gyengülnek;

• a munkamemória kapacitása csökken – az ember kevesebb érzékszervi információt képes
egyszerre feldolgozni;

• a mentális rugalmasság (a gyors váltás képessége egyik szellemi műveletről a másikra) csökken;

• a szelektív figyelem (az a képesség, hogy megragadjuk és összpontosítsunk a lényeges
környezeti történésekre) érzékennyé válik a zavarásokra;

• a szórt figyelem (azaz a képesség arra, hogy a figyelmet a különböző, egyidejűleg zajló
tevékenységekre összpontosítsuk) gyengül;

• gyengül a szemantikai memória (amelyik a szabályokért és definíciókért felelős) és az

epizodikus memória (az eseményeket időbeliségük szerint rögzíti).

Mindez nem azt jelenti, hogy az agytudósoknak nincsenek jó hírei a számunkra, felnőttek számára. Egyszerűen
csak arról van szó, hogy az érett emberek kognitív funkcióiban végbemenő és fentebb említett változások
valójában pusztán azt határozzák meg, hogy másképp tanulnak, mint a fiatalok. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
ez a folyamat nem lehet ugyanolyan eredményes. Tehát miben rejlik az érett elmék ereje? A tapasztalat és a
(letisztult minták, kognitív sémákformájában)felhalmozott tudásban.

„ Ez a termelékenység kora, amikor a hangsúly fokozatosan áttevődik a 

környező világ megismeréséről annak a megtanulására, miként járuljunk 
hozzá és alakítsuk saját, egyéni, szakmai és nem szakmai tevékenységünkkel.” 

(E. Goldberg) 

„Míg az idősek lassabban tanulnak, mint a fiatalok, már sokat tanultak az 

életükben, és ezt a tudást használhatják az új ismeretek jobb 

integrálására. Minél többet tudunk, annál jobban képessé válunk új 

tartalmak kombinálására azokkal, amelyekkel már rendelkezünk. Mivel a 

tanulás nagymértékben ilyen belső kapcsolatok kialakításában rejlik, az 

időseknek bizonyos előnyben vannak a tanulás során. "(M. Spitzer) 
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Az érettség és a tapasztalat evolúciós fontosságúak, ha az emberi élet sokáig tart, miután az ember fizikai 
képességeinek csúcsát elérte, ami a nők esetében hosszú idő a reprodukciós képesség elvesztését követően. Az 
érett tudatban rejlő potenciáltudatosítása, a benne végbemenő változások, valamint annak ismerete milyen 
következményekkel járnak ezek az ember kognitív működésére nézve, megkönnyíti  a felnőtteket oktató tanár 
számára a tanítási folyamat kialakítását. Ugyanakkor a tanárnak is segítséget nyújthat saját személyes és 
szakmai fejlődésének megtámogatásában. 

Tapasztalás 

Paradox módon, abban az összefüggésben, amely a tapasztalat fontosságát hangsúlyozza a  felnőttkori tanulás 
eredményessége szempontjából, ,a neuroandragógia semmi forradalmian újat nem jelent. Az agyi tevékenységre 
irányuló kutatások pusztán alátámasztották azt a tényt, amit az andragógusok már legalább a 19. század végétől 
jól tudtak - a felnőtt a legeredményesebben a közvetlen tapasztalatokon keresztül tanul, vagy amikor az új 
ismereteket vagy készségeket társathatja korábbi tapasztalataival. Ennek oka a neurális hálózatok szerkezetében 
és a neuroplaszticitást jelentő mechanizmus sajátosságában rejlik. Gyermekkorban az idegi szerkezetek intenzív 
fejlődése zajlik az emberi agyban. Serdülőkorban a leginkább használt szerkezetek rögzülnek, míg a többi 
struktúra eltűnik. Felnőtt korban még mindig termelődnek új idegsejtek, de leggyakrabban a már meglévő neurális 
hálózatokon belül, nem új struktúrákként. Ez csak David Colb jól ismert tézisét igazolja, amely szerint a felnőttek 
tanulásának folyamata nem más, mint a korábbi tapasztalatok állandó módosításaa későbbi tapasztalatokon 
keresztül. Ha tehát a hagyományos andragógiai eredmények, és a lekorszerűbb ismeretek az agy működéséről 
egyarántarról győznek meg minket, l, hogy a tapasztalat szerepe nő a felnőttek tanulásában és cselekvésében, 
az életkorral, miként használhatja fel ezt a felismerést a tanár / tréner a gyakorlatban, azaz a felnőttoktatásban? 

 A felnőtt hallgatók képzési folyamatának az 
úgynevezett Kolb cikluson kellene alapulnia, 
amely a tanulók tapasztalatait a didaktikai 
folyamat középpontjába helyezi. 

A képzés vagy a foglalkozások forgatókönyvének a tapasztalati 
tanulásról alkotott feltelezéseknek megfelelően történő 
kialakítása jelenti az első lépését a felnőtt hallgatók agya 
számára barátságos módon történő tudományszervezésnek.  A 
tapasztalaton alapuló didkatikus munka egyaránt támogatja a 
didaktikus módszerek alkalmazását és a hallgatók kognitív 
funkcióit aktivizáló eljárásokat, segítve a mélyben, a Kolb ciklus 
egyes szakaszai mentén zajló információ feldolgozást. . 
Valószínűleg ezeknek a módszereknek a legtöbbje jól ismert az 
Önök számára. Azonban a sikeres tanulás kulcsa, hogy ezek a 
megfelelő sorrendben helyezkedjenek el a tapasztalaton alapuló 
tanulás folyamatában. 

A korral: 

• csökken az agy műveleti sebessége

• gyengülnek az olyan funkciók, mint a
gátlás, az összpontosítás, a reflex szerű
válaszok

• csökken a munkamemória kapacitása

• csökken a mentális rugalmasság

• a szelektív figyelem jobban ki van téve a
zavaró körülményeknek

• a szórt figyelem gyengül

• gyengül a szemantikus és az epizodikus
memória

A korral: 

• nő a tapasztalat szerepe

• nő a tudatban tárolt minták száma és azok
felismerésének sebessége

• javul a képesség a különböző területekről

származó ismeretek integrálására

• javul az intuitív és automatikus reagálások

eredményessége

• javul a műveleti memória és a tanult,
megszokott és gyakran ismételt

cselekvések eredményessége

tapasztalat 

reflektív 
megfigyelés 

konceptualizáció 

(teória) 

aktív 
megismerés 



NEUROANDRAGOGY  IN THE  EDUCATION OF ADULTS FROM GROUPS AT RISK OF  EXCLUSION 

Materials for Educators Working with Adult  Learners 

6 

Tapasztalat 

Szimulációk 

 Tevékenység és mély információfeldolgozás 

 A legegyszerűbb szavakkal kifejezve, a tanulás egy bizonyos mennyiségű tudás, bizonyos képességek 
elsajátítása, megszerzése (elmentése a tudatban, memorizálás). Ennél fogva, (ismét csak egyszerűsítve), a 
tanulás eredményessége a memorizálás eredményességétől, majd az adott információ memóriából történő 
előhívásától függ. 

"Jól megtanultnak" azt az információt, készséget és 
viselkedést tekintjük, amelyeket az agy a hosszú távú 
memóriában tárol, és amelyeket ezután az aktuális 
problémák megoldására felhasznál. Tanárként vagy 
oktatóként tudatában vagyunk annak, hogy a 
hallgatóknak nyújtott információk nem kerülnek 
automatikusan a hosszú távú memóriába.  De nem is 
az agytudomány felfedezése, hogy a 
legeredményesebben arra az információra 
emlékezünk, amelyet a legerőteljesebben 
„megdolgoztunk”. A tudomány nyelvén szólva - amit 
aktívan és mélyen feldolgozunk. 

Aktív 
kísérletezés 

Gyakorlat 

Gyakornokság 

Kísérletek 

Laboratóriumi 
kísérletek 

Konceptualizáció 
(elméletalkotás) 

Esszé, prezentáció 

Hólabda 

Mikrotanítás 

Tudásmegosztás 

Reflektív 

megfigyelés 

Megfigyelők 
kijelölése 

Csoport-
megbeszélések 

Kis csoportos 
munka

Megvitatás 

Esettanulmány 

Terepgyakorlatok 

Dráma, szerepjáték 

Prezentáció, 
bemutató 

A tanulás nem passzív - aktív folyamat, amelynek során változások 

történnek a tanuló agyában (M. Spitzer) 
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A mély információfeldolgozás elmélete nem új, és nem is a neuroandragógiának köszönhetjük. Az 1970-es 
években  Craik és Lockhart által kidolgozott feldolgozási szintek modell az információ feldolgozásának 3 szintjét 
feltételezi: 

 Szerkezeti feldolgozás 

az érzékek által felfogott inger 
jellemzőire - megjelenés, textúra és 

szag utal 

A tanuló:: 

• Hallgat

• Néz

• Érint

Fonémikus feldolgozás 
ez az inger fontosságának elismerését jelenti, 

megfelelő kategóriába sorolását, képek, társítások 
és kapcsolatok létesítését más tartalommal 

A tanuló: 

• Elemez (megoldja a feladatot)

• Értékel (véleményt fejez ki)

• Osztályoz (jegyzetet készít)

A meglévő tudás aktiválása 
az új információ kiegészíti az eddigi 

ismerteket, a régebbi információ segít 

megérteni az új anyagot, majd új 

struktúrákká alakulnak, amelyek ötvözik az 

régebbi és az új adatokat 

A tanuló: 

• Önnállóan következtet
• Önállóan alkot /összeállít/
tervez

• Új tevékenységet hajt
végre és a gyakorlatban
kipróbálja a készséget

Az, hogy az adatok a megfelelő típusú memóriában kerülnek mentésre, attól függ, hogy milyen szinten működik a 
hallgató agya a tanulás során. Fordítsuk le ezt a neuroandragógia nyelvére: arra a következtetésre juthatunk, 
hogy amikor az inger elkezdi az agy jobboldali részének bevonását, neurális hálózatok alakulnak ki - emléknyom 
jön létre. A sekélyesen, csak az érzékszervi memória szintjén feldolgozott információ átmeneti memória nyomot 
hoz létre és elfelejtődik. Ha azonban az adott információval történő munkához kapcsolódó agyi tevékenység 
mélyebb természetű, közvetlen fizikai, szellemi vagy pszichológiai részvételt igényel, több érzelmi és kognitív 
folyamatot vesz igénybe, az így a neurális hálózatban keletkező emléknyom rögzül, és az információ a hosszú 
távú memóriában tárolódik. 

 A tanuló feldogozza 
az információt? 

 A tanuló feldogozza 
az információt? 

A tanuló feldogozza 
az információt? 

A HOSSZÚ 
TÁVÚ 

MEMÓRIA 

ÉRZÉK-
SZERVI 
MEMÓRIA 

IGEN MUNKA-
MEMÓRIA IGEN 

RÖVID TÁVÚ 

MEMÓRIA 
IGEN 
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A képzés során arra kívánjuk felkészíteni Önöket, hogy olyan feladatokat és tevékenységeket kínáljanak a felnőtt 
hallgatóknak, amelyek a megszerzett információ mély feldolgozására, gyakorlati alkalmazására és a már meglévő 
ismerettel és készségekkel történő integrálásra késztetik őket. Az agy intenzív tréningjére és a felnőtt hallgatók 
"mentális állapotának" megteremtésére irányuló ilyen tevékenységekre vonatkozó javaslatok szerepelnek 
azokban a leírásokban, amelyek ennek az anyagnak a legfontosabb elemét alkotják. 

 Érzelmek, motiváció, stressz 

A tanulás nem csak kognitív folyamat. Az érzelmek kulcselemek, amelyek fokozzák a folyamat minőségét, 
befolyásolják a tanulási motivációt és a memorizálás eredményességét. Ezért a képzés során megvitatott fontos 
elem az érzelmek és a stressz hatása a tanulásra, beleértve, különösen, a társadalmi kirekesztés kockázatának 
kitett csoportokhoz tartozó embereket célzó minden oktatási folyamat eredményességét. 

Neuroandragógiai szempontból a diákok motivációjával kapcsolatos tanári / oktatói tevékenységünk leredukálható 
arra a kérdésre, miként serkentsük a dopamin felszabadulást, amely az elégedettség érzéséért és a cselekvés 
motiválásáért felelős hormon, és csökkentsük a kortizol felszabadulását, amely nagyrészt a stresszérzetért 
felelős. 

Az agy működéséről szerzett ismeretek végső soron felborították az összes arra vonatkozó hiedelmet, hogy a 
stressz állítólag mobilizáló hatással lenne a tanulási folyamatra. A hiedelmek és sztereotípiák, melyek szerint a 
szigorú fegyelem és a félelem pozitív hatással van a tanulók tanulmányi eredményeere ma márvédhetetlenek. Az 
agy szempontjából tekintve a hallgatók tartós stresszkitettsége csak pusztító: egy sor pszichoszomatikus 
rendellenességeket okoz, csökkenti a memória hatékonyságát, a neuronok elhalását okozza a hippocampusban, 
és teljesen megakadályozza a kreatív gondolkodást. 

A neurotranszmitterek, azaz a dopamin vagy az oxitocin szekréciója javítja a tanulók agyának kognitív 
teljesítményét, de, mindenekelőtt, a tanulás már nem traumatikus élményt jelent, hanem természetes 
örömforrássá válik, amit az új készségek felfedezésének és megszerzésének öröme vált ki. 

„ A motiváció, az életöröm és a hajlandóság az erőfeszítésre az agyban a 

neurotranszmitterek 

– a dopamin, az opioidok és az oxitocin –hatására keletkezik. . Mindegyiknek megvan a

sajátos funkciója, és mindhárom együtt arra készteti az embereket, hogy akarjanak tanulni, 

fejlődni és kihívásokat vállalni. Hatásukkal befolyásolják az önkontroll képességét, az 

agresszió gátlását, és a döntéshozatalt. " (Ewa Borgosz) 

A motiváció, az életöröm és a hajlandóság az erőfeszítésre az agyban a neurotranszmitterek - A képzés során 
szerzett információk segítik majd Önöket abban, hogy eredményesen ösztönözzék a felnőtt tanulók agyának 
jutalmazási rendszerét, és erősítsék belső motivációjukat és hajlandóságukat a munkára. Milyen eszközök állnak 
a tanár/oktató rendelkezésére r a dopamin felszabadítására a diákok agyában? 

„ A legtöbb embernek a tanulásról  az iskola, a memorizálás, verejték és 
könnyek, rossz osztályzatok és kimerítő foglalkozások jutnak eszébe. Ne 
hazudjunk magunknak: a tanulásról nincs jó vélemény. Általában igen 

kellemetlen dolognak tartják.   "(M. Spitzer) 
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Nagy sikerünk lesz, ha a képzésben való részvétel az agyban dopamin felszabadulását előidéző ingerként 
szolgál. Abban a reményben, hogy az Önök hippocampusa készen áll jelentős adag új, érdekes és nagyon 
gyakorlatias információ befogadására, amit, ennél fogva, érdemes eltárolniuk a hosszú távú memóriába, felkérjük 
Önöket, hogy ismerkedjenek meg ennek az anyagnak a további részeivel. 

A dopamint egy másik 

személy szabadítja fel, nem 

pedig egy bemutató vagy 

előadás 

A dopamin 
felszabadulását elősegítik 
a társas kapcsolatok - 
örömmel tanulunk egy 
olyan csoportban, amely 
támogatást és biztonság-
érzetet nyújt számunkra 

A dopamin felszabadítja a 

kapcsolatot az újdonsággal, 

valami érdekes vagy meg-

lepő által - örömmel tanuljuk 

meg, ami nem unalmas 

Dopamin szabadul fel, 
amikor egy adott inger a 
vártnál jobb, - kíváncsian 
várjuk, hogy megtudjuk, 
mi ad számunkra esélyt a 
sikerre 
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1. MODUL: NEUROANDRAGÓGIA ÉS A
TANULÁS MOTIVÁLÁSÁT TÁMOGATÓ

OKTATÁSI KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSA, A
TANÍTÁS ÉS A TANULÁS EGYÉNRE SZABÁSA

A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOKHOZ
TARTOZÓ FELNŐTTEK ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN

Elméleti tudnivalók 

A neuroandragógia eredete, meghatározása és a legfontosabb feltevései 

Az agy ideális működésének (az agy fejlődéséének, szerkezetének és funkciójának), reagálásának ismeretével 
és és az agytudomány területén végzett kutatások elveinek osztálytermi alkalmazásával alkalmazásával az 
oktatók olyan környezetet teremthetnek, amely nagyobb valószínűséggel biztosítja a felnőttek számára a tanulás 
sikerességét. A tanulás és az öregedés nem választható el a biogenetikai, orvosi, pszichológiai, szociális és 
pedagógiai problémáktól. Mind a természet, mind a nevelés befolyásolja a „tanuló agyat”. Az egész életen át tartó 
tanulás karbantartja az agyat, és az agy aktivitásának fenntartása lehetőséget biztosít az egész életen át tartó 
tanulásra. A tanulás folyamata az agy folyamatos változásával jár együtt. 

“Az agy plasztikus” 

“Érzékenyidőszakok” 

Az agy válaszol 

a jutalmazásra 

Az agykutatók számára jól ismert tény, hogy az agynak nagyon erős 
és jól fejlett képessége van arra, hogy változzon a környezeti 
igényekre reagálva, ezt a folyamatot hívják plaszticitásnak. Ennek 
során egyes neurális kapcsolatok megteremtődnek és megerősödnek, 
míg mások gyengülnek vagy megszünnek. A felnőtt agy rendelkezik a 
képességgel, hogy új sejteket hozzon létre. Az agy folyamatosan 
változik a tanulás eredményeképpen, és életünk végéig "plasztikus" 
marad. Az agy kapcsolatrendszerében végbemenő dinamikus 
változások későbbi életszakaszban is folytatódnak. 'Használd, vagy 
elveszíted”. Az idősebb felnőtteknél a gördülékeny vagy tapasztalt 
feladatvégzés mérsékelheti az agy aktivitási szintjét, ami egyik 
értelmezésben nagyobb feldolgozási hatékonyságot jelent. De az agy 
egyben hanyatlik is, minél többször abbahagyjuk a használatát és a 
korosodással. 

Vannak optimális vagy "érzékeny időszakok", amikor bizonyos 
tanulási módok a leghatékonyabbak, az említett élethosszig tartó 
plaszticitás ellenére. Az olyan érzékszervi ingerekhez, mint a 
beszédhangok, bizonyos érzelmi és kognitív élményekhez, mint a 
nyelvi érzékenység, viszonylag szűk és korai érzékeny időszakok 
vannak az ember életében. Más készségek, mint például a szókincs 
megszerzése, nem mennek át ilyen feszes, érzékeny időszakokon, és 
az élet során bármikor egyaránt jól elsajátíthatók. 

A legtöbb agyi területet használjuk. Az együtt kisülő sejtek 
összekapcsolódnak. Az agy rendelkezik önszabályozó képességgel.  
A tanulási képességek egyéni eltéréseinek alapját az agyban találjuk 
meg. A számolás, csakúgy, mint az olvasás és íráskészség az 
agyban keletkezik  a biológiai és a tapasztalás összjátékának 
eredményeként. 
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A felnőttek tanulásáról alkotott mítoszok az emberi agy 

működésével kapcsolatos ismeretek fényében 

A neuromítoszoks az agykutatásról és eredményeinek az oktatásban és tanulásban való alkalmazásáról 
alkotott téveszmék. Egyes mítoszok valóban hasznosak voltak az oktatás számára annyiban, hogy "igazolhatóvá" 
tették a sokféleséget. De leginkább szerencsétlen következményekkel járnak, ezért el kell őket oszlatni. 

2. "Gazdagított környezetek" fokozzák az agy tanulási képességét

3. Agyunknak csak 10% -át használjuk

4. Néhányan "bal-agyféltekés" és néhányan "jobb-agyféltekés" gondolkodásúak vagyunk, és ez segít megmagyarázni a

különbségeket abban, ahogy tanulunk

5. Az agy fejlődése befejeződik, mire a gyerekek elérik a pubertást

6. A tanulás annak tudható be, hogy az agyúj sejtekkel egészül ki.

7. A diszlexia közismert  jele a betűk felcserélése

8. A mentális képesség örökletes, és nem a változtatható meg környezeti vagy tapasztalati hatásokkal

9. Amikor alszunk, az agy kikapcsol

10. A klasszikus zene hallgatása növeli a gyermekek érvelési képességét. A fejlődésben tapasztalható eltérésekkel
kapcsolatos tanulási problémák nem javíthatók oktatással

11. A motoros ésészlelési készségek összehangolását elősegítő gyakorlatok javíthatják az írás-olvasás képességeket

12. A cukor figyelemre gyakorolt hatása

13. A legjobb, ha a gyerekek először megtanulják az anyanyelvüket, mielőtt egy másik nyelvet tanulnak

Egy felnőtt tanulóra jellemző kognitív feltételek 

 Talán jobban megértenénk ki a felnőtt tanuló, ha bemutatjuk azokat a jellemzőket, amelyek megkülönböztetik a 
felnőtt tanulókat a tipikus tanulótól. Általában feltételezhetjük, hogy a felnőtt tanulók önállóak, önvezéreltek, 
célorientáltak, gyakorlatiasak és belülről motiváltak (azaz a tanulás maga vált ki érdeklődést belőlük), valamint 
arra figyelnek, ami fontos. A felnőtt tanulók szeretik tudni, hogy mennyire fontos, amit tanulnak ahhoz, amit el 
akarnak érni. Már egyértelműen megfogalmazták a céljaikat, mielőtt csatla- 
koznak az oktatási folyamathoz, kialakították a maguk számára előnyös 
tanulási stílusukat, hajlamosak az aktív részvételre, és el is várják, hogy 
tevékenyen bevonják őket a tanulási folyamatba és több élettapasztalattal 
rendelkeznek. Egy sor élményt és értéket hoznak magukkal. A fejlődés 
folyamatában vannak és nem a folyamat kezdetén. Szándékokkal és 
igényekkel érkeznek az oktatásba. Kialakítják a védekezéshez és 
visszavonuláshoz szükséges készségeket. Akadályokkal kell 
szembenézniük a tanulás során. Egymással versengő érdekeik vannak és 
már rendelkeznek saját tanulási mintáikkal. A felnőtt tanulók akkor állnak 
készen a tanulásra, amikor „azt tapasztalják, hogy valamit meg kell 
tanulniuk, hogy kielégítőbben boldoguljanak a valós élet feladataival vagy 
nehézségeivel” és szeretik, ha tisztelik őket. 

A „klasszikus” neuromítoszok: 

1. Az agy csak bizonyos ismeretfajták befogadására plasztikus adott „kritikus” időszakokban, és a gyermek
első három éve meghatározó fontosságú a későbbi fejlődés és az életben való sikeresség szempontjá-
ból. Vannak konkrét időszakok a gyermekkorban, amelyek után bizonyos dolgok nem tanulhatók meg.
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A sebezhető társadalmi csoporthoz való tartozás, mint a tanulási 

akadályozottságok lehetséges forrása 

A "sebezhető csoport" kifejezés szorosan kapcsolódik a szegénység és a társadalmi kirekesztés fogalmához. A 
társadalmilag hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó személyek azok, akik a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés kockázatának vannak kitéve. 

Főbb jellemzők: 

• Az önbizalom hiánya / Negatív önkép, alacsony az önbecsülés, fölöslegesség érzés

• A tanulási ösztönzők hiánya (az ösztönzők elsősorban külsők)

• A tanulási akadályok (többszörös problémák, többszörös szerepek, időhiány)

• Biológiai / fizikai akadályok (emlékezethiány, koncetrációs zavarok, nem diagnosztizált tanulási
nehézségek, kiégés)

• A tanulás kultúrájának a hiánya

• Írásbeli és akár szóbeli kifejezőkészség hiányosságai

• A csoport többi tagja általi kritikától való félelem

• Szorongás és depresszió / Rosszallás

• Elidegenedés és peremre szorulás

• Passzív, vagy akár agresszív magatartás, amely a formális szervezetekkel (például jóléti
szolgáltatásokkal) kapcsolatos korábbi tapasztalatok eredménye

A felnőttképző kompetenciáinak modellje 

A felnőttoktató 

Tőle elvárt, hogy tanári szerepén túl töltse be a tanácsadó, a segítő, a facilitátor, a 

közvetítő, az animátor, a koordinátor, a moderátor, és a tanulási folyamat 

egyeztetőjének a szerepét. 

Fontos az együttműködő tanulási környezet és a közösen kialakított tanulási mechanizmusok létrehozása.  
Kezdetben fontos, hogy megértsük az egyes csoportok speciális oktatási igényeit, diagnosztizáljuk a felnőtt 
tanulók szükségleteit és érdeklődését, segítsük őket a célok elérésében és tegyük számukra lehetővé a kognitív 
célok meghatározását a résztvevők feltárt igényeinek és érdeklődésének megfelelően. 
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Az agy alapú tanulás meghatározása 

Az agyalapú tanulás olyan oktatási módszerekre, óratervekre és iskolai programokra utal, amelyek a 
legutóbbi tudományos kutatáson alapulnak arról, ahogy az agy tanul, beleértve olyan tényezőket is, mint a 
kognitív fejlődés - miként tanulnak a felnőttek más módon, amint idősödnek, fejlődnek és 
társadalmilag,érzelmileg és kognitívan éretté válnak. 

Az agyalapú tanulás elvekkel kezdődik. A legtöbb agy alapú oktatásra irányuló erőfeszítés közös lépése, hogy az 
agytudomány felfedezéseit alapszintű összefoglaló elvek formájában terjesztik olyan módon, hogy azok 
hozzáférhetőek legyenek az oktatók számára.  Például Caine és Caine (1994) elismerten 12 elvet vont le az 
agykutatásból, amelyek erős jelentőséggel bírnak az oktatásra nézve és amelyek konkrét oktatási gyakorlatokhoz 
kapcsolhatók. 

Az agyalapú oktatás irányítását szolgáló alapelvek 

1. Az eredményes tanulásban fontos szerepet játszanak a környezeti tényezők, a társadalmi
körülmények és a jutalmazás vagy pozitív megerősítés támogatás

2. Az agy párhuzamos processzor, azaz egyszerre több tevékenység elvégzésére képes

3. Az agy egyszerre érzékeli az egészet és a részeket

4. Az információt az agy több területén tárolja, és visszaidézése több memórián és neurális pályán
történik

5. Az agy szociális agy, azaz jobban fejlődik más agyakkal együttesen

6. A jelentés keresése veleszületett és a minta alkotás útján történik

7. Az érzelmek létfontosságúak a mintaalkotáshoz 

8. A tanuláshoz szükséges az összpontosított figyelem és a periférikus figyelem is

9. A tanulás mindig tudatos és tudattalan folyamatokat jelent

10. A memória szervezésének legalább két módja van

11. A tanulás fejlődéshez kötött. A komplex tanulást fokozza a nehézség és gátolja a fenyegetettség

12. Minden agy egyedülállóan szervezett

13. A tanulás minden szintje magában foglalja a testet és az elmét

14. Legjobban akkor értünk meg dolgokat, amikor a tények beágyazódnak a természetes térbeli memóriába

15. A memória értelmezésében legalább két szemlélet érvényesül: elszigetelt tények és készségek eltárolása, és
a tapasztalat értelmezése

16. Az agy odafigyel az újdonságra
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Felnőttek motiválása az oktatásban / mi az, ami a felnőttet tanulásra motiválja 

A motiváció az embereket egy adott szükséglet kielégítése felé hajtó erő. Az ok vagy okok, 
amelyek egy adott módon való cselekvésre vagy viselkedésre késztetik az egyént. Valakinek az általában vett 
vágya vagy hajlandósága, hogy valamit tegyen. A motiváció fontos szerepet játszik a tanulásban és különösen a 
felnőttoktatásban. Nyilvánvaló, hogy a motiváció kiemelten járul hozzá a felnőttoktatás alakulásának 
eredményességéhez. A gyenge motiváció vagy a motiváció hiánya mindig korlátozta vagy lehetetlenné tette a 
program kitűzött céljainak az elérését.. A motivációra és a felnőttoktatásra vonatkozó számos elmélet szerint az 
egyénekkel velük születik a motiváció a tanulásra, és ez arra engedi következtetni őket, hogy a motivációs 
gondokat különböző hajlandóságbeli, helyzeti vagy szerkezeti akadályok okozzák. Ha ezek az akadályok 
megszűnnek, a felnőttek magától értetődően motiváltakká válnak arra, hogy képezzék magukat. 

Motivációs stratégiák 

Ossz meg valami értékeset 
a felnőtt tanulókkal 

Használj együttműködésen 
és közös munkán alapuló 
tudásmegosztást-tanulást 

Adj lehetőséget a több-
dimenziós 

tudásmegosztásra 

Tedd világossá a tanulás 
célját és az oktatás 

célkitűzéseit tanulási és az 
oktatási célokat 

Használd a támogatott 

tanulás módszereit a 

komplex tanulás 

alátámasztásához 

Szorgalmazd a tanulók 
önirányítását a tanulásban 

tanulási kontrolját 

Egyértelműen mutasd be a 
lényeges normákat és a 
részvételre vonatkozó 

útmutatásokat 

Szüntesd meg vagy 
minimalizáld a témát övező 
hátráltató körülményeket 

Konkrétan jelezd 
együttműködési szándékodat 
arra, hogy segíted a felnőtt 

tanulókat 
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Indulj ki abból, hogy a tanulók másként 
szerzik az ismereteiket, más nyelven 

beszélnek és más a tudás és 
ismeretszintjük 

Állj nyitottan a téves hiedelmek és 
feltételezések elé, amelyek 

meghúzódhatnak a tanuló hibás 
hozzáállása mögött , várakozásokkal és 
feltételezésekkel, amelyek a negatív 
tanulói magatartás alapját képezik 

Oktass differenciáltan, hogy az új 

tartalom tanulása eredményes legyen 

Indokold meg, amikor a kötelező 
feladatot adsz vagy a tanulással 

kapcsolatos elvárásokat 
megfogalmazod magyarázatot az 

okokra 

Mérd fel a tanulók aktuális elvárásait, 
szükségleteit, céljait és eddig  a 
tanfolyamoddal vagy képzéssel 

kapcsolatosan szerzetttapasztalatát 

Hangsúlyozd a tanulás tárgyának 

társadalmi célját és azt, miként 

kapcsolódik az a tanuló személyes 

életéhez és aktuális helyzetéhez 

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy az 
ésszerű erőfeszítés és tudás segítheti őket 

elkerülni a kudarcot a képességüknek 
megfelelő feladatok megtanulásában 

Segíts a tanulóknak abban, hogy 
sikerességüket ténylegesen a 

képességüknek, erőfeszítésüknek és 
ismereteiknek tulajdonítsák 

Segíts a tanulóknak abban, hogy sikerességüket ténylegesen a 

képességüknek, erőfeszítésüknek és ismereteiknek tulajdonítsák 

Már a kezdettől fogva, amikor létrejöttek az emberi szervezetek, különböző kutatók megpróbálták megtalálni a 
választ arra, hogy mi motiválja az embereket a munkára. A motiváció összetett jelenség. Számos elmélet próbál 
magyarázatot adni a motiváció működésére. Ezek a különböző megközelítések számos motivációval kapcsolatos 
elméletet eredményeztek. 

Néhány a motiváció legfontosabb elméleteiközül a következő: 

• Maslow szükségletek hierarchiája

• Alderfer ERG elmélete

• McGregor X Y elmélete

• Herzberg két-tényezős elmélete

• McClelland féle teljesítmény, hatalom és elismerés iránti szükségletek

Melyiket ismered, és melyikről kell olvasnod? 

"Agybarát" tanítási módszerek –szempontok a felnőttoktatásban és képzésben 

alkalmazott módszerek és technikák értékeléséhez és kiválasztásához 

A felnőttoktatás eredményességéhez fontos ismernünk a hallgatóságot és átfogó  ismeretekkel kell 
rendelkeznünk arról, arról, hogyan tanulnak a felnőttek, hogyan működnek együtt a tanulási igények 
feltárásábanés a tanulási célok kialakításában, valamint az oktatástervezésben. Hozz létre biztonságos, 
bizalmon alapulós, barátságos tanulási környezetet az empátia, a tisztelet, a megközelíthetőség, a hitelesség 
kultúrájával. Könnyítsd meg a tanulók haladását az önirányítás és a felelősségvállalás felé. Mutass érdeklődést 
a tanulók gondolatai és véleményei iránt, aktívan és figyelmesen hallgasd meg a kérdéseiket. Vezesd el a 
tanulókat a kérdésfeltevéshez mielőtt túl sok ténnyel árasztanád el őket és kérdéseiddel motiváld őket a 
gondolkodásra, kérdésfelvetésre és arra, hogy folytassák a kutatást. 
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Ezzel az az aktív részvételt támogatod, lehetővé téve a tanulók számára, hogy  a dolgokat inkább kipróbálják, mint 
megfigyeljék, illetve bátorítva őket arra, hogy fejezzék ki ötleteiket, az érveljenek és ragadjanak meg minden lehetőséget a 
visszacsatolásra, ezzel biztosítva minden tanulási tevékenység gyakorlatiasságát. Modellezd a nyitottságot, és adj 
konstruktív és támogató visszajelzést. 

Tartsd tiszteletben minden ember érzéseit, szempontjait és mindazt, amit adni tud. Ösztönözd a pozitív 
csoportdinamikát, a csoportokat és a hallgatók részvételét e csoportokban a szükségleteknek megfelelően 
alakítsd és irányítsd. A tanulás közvetlenül arányos a tanulás során megtapasztalt öröm mennyiségével. 
Változtasd a tempót, a hallottak emlékezetbe rögzítése egyszerre legfeljebb 20 percig tart általában. Alakítsd úgy 
a foglalkozást, hogy a résztvevők önmaguktól és a tanultaktól elragadtatva távozzanak. A tananyag bemutatása 
ne egyoldalúan történjék, , ismerd fel a résztvevők eltérő tanulási módjait. Olyan dolgokat taníts, amik iránt 
szenvedélyt érzel. Ha kellemes meglepetéssel kezdesz, felkelted a hallgatók figyelmét. Figyeld meg és aktívan 
elemezd a tanulók nem verbális kommunikációját (érdeklődést, figyelmet mutatnak-e, stb.). Tarts szemkontaktust 
a tanulócsoporttal. 

Principles A hátrányos helyzetű csoporthoz tartozó felnőtt tanulókkal 

kapcsolatos egyedi igényekhez igazított tanítás elvei 

A beavatkozásra irányadó alapelvek 

A már körvonalazott problémákra vonatkozó meghatározott stratégiák kiválasztását és alkalmazását megelőzően 
elengedhetetlen meghatározni a beavatkozásra irányadó alapelveket. A legfontosabbak a következők: 

A tanulási nehézségek a felnőtt tanulóknál 

A tanulásban akadályozottság olyan átfogó kifejezés, amely különféle, konkrét tanulmányi vagy nyelvi készség 
elsajátításában megnyilvánuló fejlődési zavart ölel fel, tipikusan az olvasás, a számolás, a szóbeli nyelvi 
kommunikáció, íráskészség és az írás-olvasás befogadásának motoros teljesítése terén. 

A felnőtt 

tanuló 
tényleges 

kompeten
ciáin 

alapuló 
reális 
célok 
kialakítása 

A tanulást 
akadályozó 

tényező 
felismerése 

A felnőtt 
tanuló 

meglévő 
kompetenci
áinak alapul 

vétele 

A tanuló 
szükséglet

einek 
figyelembe 

vétele 
(motiváció

) 

 

A 
beavatkozás 
módszertaná

nak 
megtervezés

e 
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A kognitív túlterhelés csökkentésére irányuló stratégiák 

Háromféle kognitív terhelés létezik. Együtt alkotják a teljes kognitív terhelést. A cél az, hogy a teljes terhelés a 
munkamemória által megragadható szinten belül maradjon. 

A kognitív terhelés öt módja, amivel segíthetünk a tanulóknak eredményesen feldolgozni az információt: 

1. Adjon néhány információt a vizuális csatornán, és néhányat a verbális csatornán keresztül

2. Bontsa a tartalmat kisebb szegmensekre, és hagyja, hogy a tanuló irányítsa a tempót

3. Távolítsa el a nem lényeges tartalmat

4. A szavak a lehető legközelebb helyezkedjenek el a megfelelő ábrához

5. Ne olvassa fel szóról-szóra a képernyőn megjelenő szöveget

A megjegyzést (emlékezetben tárolást) segítő eljárások felnőtt tanulók számára 

A memória a következő képességeket jelenti: A deklaratív tudás kódolása (tudás: mi, ki); procedurális, azaz 
eljárással kapcsolatos ismeretek (készségek: hogyan) és kondicionális, azaz feltételekkel kapcsolatos ismeretek 
(hozzáállás: mikor, miért), valamint mindezen tudás megtartásának és felidézésének a képessége. 

Belső 
terhelés 
(az anyag 
bemutatásának 
a mikéntje) 

Csökkenthető azzal, 

hogy: 

• Tekintettel vagyunk

rá

• Ábrákat használunk
• Kidolgozott példákat

használunk

terhelés 
(az anyagok 
bonyolultsága) 

Így csökkenthető: 

• A feladat

részekre osztása
• Korábbi

informális
ismeretek
használata

Külső 

összefüggő 

terhelés 
(új sémák 
kialakítása / 
új sémák 
automatizálá
sa) 

Csökkenthető, ha: 
• Kevesebb a

külső kognitív
terhelés

• Kevesebb a
belső kognitív
terhelés

• Fokozzuk az

anyagból eredő

kognitív terhelést 

Anyaggal 
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Ami a memóriát illeti, a tanítás és a tanulás néhány alapelve a következő: 

Ismétlés 

Visszacsatolás 

Ötletek és témák struktúrákhoz 
kapcsolása 

Szünetek tartása 

A tananyag megismétlése az agy áramköreiben ismételt elektrokémiai 
folyamatokhoz vezet, így azok megerősödnek. A tartalomnak 
ugyanannak, vagy majdnem ugyanannak kell lennie, hogy pontosan 
ezeket az áramköröket reaktiválja. 

Mindig nehezebb korrigálni a már megtanult dolgokat, mint a 
kezdetektől helyesen megtanulni azokat. A megfelelő kémiai 
emléknyomok biztosításához arra van szükség, , hogy a lehető 
leghamarabb visszajelzést kapjunk. Jutalmazással történő pozitív 
visszacsatolás esetén a szinapszis erősségét fokozza a kémiai 
folyamat. Már a jutalom ígérete önmagában pozitív hatással járhat. 

A memória konszolidációját jelentősen fokozhatjuk azzal, ha egy  olyan 
asszociatív sémát biztosítunk, amelybe az új információkat be lehet 
illeszteni. Tehát a tanároknak ezeket a folyamatokat sémák, minták, 
keretek és szerkezetek felállításával kell támogatniuk. 

Szünetekre van szükség ahhoz, hogy időt biztosítsunk ezeknek a 
kémiai folyamatoknak a működéséhez 

Mindezeket a az említett módszereket és elveket az az általános elv foglalja 
össze, hogy: 

„Az agynak értelemre van szüksége”. 
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Foglalkozás vázlatok (forgatókönyvek) felnőtt tanulók számára 

ELME TÉRKÉP 

Tanulási 
eredmé-
nyek 

• Kritikusgondolkodás fejlesztése

• Memória és felidézés javítása (kevesebb jegyzet, több tény megjegyzése, kevesebb módosítás)

• Az információ megértése és felvétele

• A tanulók általi megértés figyelemmel kísérése és felmérése

• A tanulók közötti vita és megbeszélés ösztönzése a nézetek közötti összefüggésekről

• Az ötletek szabad áramlásának elősegítése (kulcsszavak, képek, rövid kifejezések)

Időtartam 1-2 tanóra 

Anyag Számítógép (ha multimédiás elme térképeket kívánnak létrehozni); egyébként papír, 
írószerek (jelölők), 1 és 2. sz. melléklet, különböző elme térkép munkalapok,tanórai 
anyagok. 

Munka-
módszerek 
és formák 

Az elmetérkép lényegében egy ábra, amely egy adott központi téma köré csoportosítja az 
információt. 

Minden téma oktatásában használható. 

Az elmetérkép rendkívül hatékony módja az agyunkban és 
az agyunkon kívül rendelkezésre álló információ 
összegyűjtésének. Minden elmetérképben vannak közös 
dolgok. Természetes szervezeti felépítéssel rendelkeznek, 
amely a középpontból sugárzik szét, és vonalakat, 
szimbólumokat, szavakat, színeket és képeket használ, 
egyszerű és agy-barát fogalmaknak megfelelően. Az 
elmetérkép a monoton információ hosszú listázása helyettazt 
egy színes, megjegyezhető és magasan szervezett rajzzá 
alakítja azt át, amely összhangban van azzal, ahogy a vele 
dolgozó agya általában szokta tenni a dolgát. . Az a 
nagyszerű dolog az elmetérképben, hogy ötleteinket 
bármilyen sorrendben elhelyezhetjük benne, ahogy 
felmerülnek az agyunkban. Az elmetérkép egy vizuális 
gondolkodást segítő eszköz, amely minden kognitív 
funkcióra alkalmazható, különösen a memória, a tanulás, a 
kreativitás és az elemzés funkcióra. Az eljárás 
gondolatainkat olyan kulcsszavak segítségével térképezi fel, 
amelyek további ötleteket kiváltó asszociációkat indítanak el 
az agyban. 

Megvalósítás 

(munkafolyam

at) 

1. A tanár / tréner elmagyarázza a tanulóknak az elmetérkép elkészítésének

elveit, és bemutat egy példát egy ilyen térképre (1. melléklet). Erre a célra az

interneten elérhető multimédiás térképek is használhatók.

2. Minden résztvevő egyedül dolgozik, és létrehozza saját elmetérképét.

3. Ha a diákok számítógépen dolgoznak, a tanár elmagyarázza a kiválasztott

alkalmazás (pl. IMindMap, Xmind, Freemind vagy más) használatának szabályait.

Ha papíron dolgoznak, rajzlapot és színes jelölőket ad a tanulóknak.

4. Az elmetérképtémája: Milyen módon szeret az agyam tanulni? (A feladat az, hogy

a tanulók felidézzék saját preferenciáikat és a körülményeket, amire szükségük van

az eredményes tanuláshoz.)

5. A tanár / tréner elmagyarázza az elmetérkép kidolgozásának következő

lépéseit, visszatérően figyelemmel kíséri a diákok munkáját, és ötleteket,

tippeket ad a munkához.
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Megvalósítás 

(munkafolyam

at) 

1. lépés - Hozz létre egy központi ötletet

A központi ötlet az elmetérkép kiindulópontja, és azt a témát jeleníti meg, amelyet fel

kívánunk tárni. A központi ötlet a lap középpontjában jelenjen meg, és szerepeljen

benne egy, az elmetérkép témáját megjelenítő kép. . Ez felkelti a figyelmet és

kiváltja a képzettársításokat,, mivel az agyunk jobban reagál a vizuális ingerekre.

Megfelelő időt biztosítva a központi ötlet személyessé tételére fordított idő, akár

kézzel rajzoltan, akár számítógéppel előállítottan történjék is, erősíti majd

kapcsolatunkat a gondolattérképünkben megjelenő tartalommal.

2. lépés - Elágazások hozzáadása a térképhez

A következő lépés ahhoz, hogy az alkotó áramlatok beinduljanak, az elágazások

hozzáadása. A fő  ágak a központi témából eredő kulcstémák. Mellékágak

hozzáadásával mélyebbre hatolhatunk egy adott témában vagy főágon haladva. Az

elmetérkép szépsége abban rejlik, hogy szakadatlanul új ágakkal egészíthető ki és

nem kell néhány lehetőségre korlátoznunk magunkat. Ne feledjük, hogy

elmetérképünk szerkezete a maga természetességében fog úgy alakulni, ahogy az

agyunk egyre több ötlettel egészíti ki, és szabadon alakít ki újabb és újabb

összefüggéseket a különböző elképzelések alapján.

3. lépés - Kulcsszavak hozzáadása

Amikor egy új ággal egészítjük ki a gondolattérképünket, , annak kulcsfontosságú

ötletet kell tartalmaznia. Az elmetérkép egyik fontos elve az, hogy áganként csak

egy szót használunk. Ha tartjuk magunkat ehhez, nagyobb számú a képzettársítás,

minttöbb szó vagy kifejezés használata esetén. Az áganként egy szó arra is jól

használható, hogy az információt az alaptémák vagy gondolatok szerinti részekre

bontsuk. A kulcsszavak használata kapcsolatok létrejöttét indítja el az agyban, és

nagyobb mennyiségű információ megjegyzését teszi lehetővé.

4. lépés – Lásd el színkóddal az ágaidat
Az elmetérkép az agyban végbemenő gondolati folyamat egészére ösztönzően hat

és a kérgi készségek széles körét játékba hozza a logikai és számolási

műveletektől kezdve a kreatív és különleges képességekig. Ezeknek a

készségeknek azátlapolódása egymással az egész agyat együttműködésre

készteti, és lehetővé teszi az agy optimális működési szintjének fenntartását. Ha

ezeket a kérgi képességeket elszigetelten tartjuk egymástól, nem segítjük az agy

fejlődését, amire az elmetérkép törekszik. A teljes agyat igénybe vevő

gondolkodásra példa, amikor az agytérképet színkódoljuk. A színkódolás

segítségével kapcsolatot hozunk létre a vizuális és a logikus között, aminek

segítségével mentális „útvonal rövidítéseket” hozhatunk létre. A kódolás lehetővé

teszi a számunkra, hogy több, korábban nem felfedezett kapcsolatot

csoportosítsunk, emeljünk ki és elemezzünk. A színek ugyanakkor tetszetősebbé

és vonzóbbá teszik a képeket a sima, monokróm képekkel szemben.

5.lépés – Képek felvétele
A képek erejüknél fogva sokkal több információt képesek közvetíteni a szónál,

mondatnál vagy akár egy fogalmazásnál. Az agy azonnal feldolgozza őket, és

vizuális ingerként viselkednek az információ felidézésekor. Ami ennél is több,

hogy a képek egyetemes nyelvek, amelyek képesek minden nyelvi akadályt

leküzdeni. A képek feldolgozását velünk születetten tanuljuk gyerekkorunk óta. Az

elmetérképek a maximumot hozzák ki a képalkotásban rejlő lehetőségekből.

Értékelés A munkát követően a résztvevők fórum keretében mutatják be az elkészült 
térképüket (kivetítővel, ha számítógéppel dolgoztak, vagy térképüket látható 
helyre felfüggesztve, ha papíron dolgoztak). 

A csoport visszajelzést adhat az elkészült elme térképekről. 

Forrás Saját kidolgozás 
Mind  map:  https://imindmap.com/how-to-mind-map/ 
Mind map software and cloud: https://cmapcloud.ihmc.us/ 
On line mindmapping:https://www.mindmeister.com/ 

http://www.mindmeister.com/
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TÖRTÉNETMESÉLÉS 

Tanulási 
eredmé-
nyek 

• Lehetővé tenni a képregények vagy rajzfilmek történéseinek megértését

• Képesnek lenni egy logikus folytatás kiötlésére

• A felnőtt hallgatók bevonása

• Bekapcsolódás a sorozatba

• A valósággal, az itt és most zajló eseményekkel foglalkozni

• Az olvasás és a beszélgetés motiválása
• Rendkívül rugalmassá és a tanterv minden területéhez és tanulmányi szinthez

alkalmazhatóvá tenni
• A tanulási folyamatban alkalmazni, mivel vágható, kiemelhető, ragasztható,

eltárolható és újrahasznosítható

• Alacsony költségű és eredményes módja az oktatás előállításának

Időtartam 1 oktatási óra 

Anyagok • Előre vágott képregény vagy rajzfilm sorozat

• Storyboard: 4. sz. melléklet

Munkamóds
zerek és 
formák 

Megvalósítás 

(munka-

módszerek) 

Csoportmunka, történetmesélés 

A történetmesélés (ahogy a név is sugallja) az emberiség történelmének egyik 
legrégebbi művészete –az ember történeteket mesél. Tanítási és tanulási 
módszerként a szövegek, szimbólumok, képek, fotók, valamint modern informatikai 
eszközök és multimédiás anyagok, például grafika, videó, hang, animáció 
segítségével elbeszélések megalkotása és megosztása. 

A történetmesélést két fő szempontból vizsgálhatjuk: 
• "termékként" - a tudás, értékek, érzelmek, attitűdök átviteléhez használt történet;
• folyamatként, amelynek során a szerző bizonyos gondolkodás vagy

önreflexió és alkotófolyamat keretében alakít ki és ad át a fogadó feleknek
egy konkrét mesét.

1. A tanár három módon valósíthatja meg ezt a feladatot, a hallgatói csoport igényeitől és

lehetőségeitől függően.
a) A tanár előzetesen kivágja a képregényt egy újságból. A képregény történetnek

legalább 6 kockásnak kell lennie, amelyeket össze kell keverni. A résztvevők három
fős csoportokat alkotnak, és mindegyik csoport kap egy képregény csomagot.
Mindegyik csapatnak a megfelelő sorrendbe kell állítania a darabokat, és el kell
mondania a történetet. A csoportok 10 percet kapnak a munkára. Ezután mindegyik
csoport képviselője elmondja a fórumon a történetet. A mire a történet végére ér,
nyilvánvalónak kell lennie, hogy mindegyik csapat nem teljesen, de egyes pontokon
eltérő történettel állt elő.
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Megvalósítás 

(munka-

módszerek) 

b) A képregény darabjain nem szerepelhet szöveg a szövegbuborékokban.  A

résztvevőknek kell kitalálniuk, mi történik a képregény rajzokon és beírni a szöveget a

buborékba. Fénymásolatot lehet készíteni arról, amin szeretnénk, hogy a foglalkozás

résztvevői dolgozzanak, hogy minden elképzelés ugyanazon a képregényen alapuljon.

Mindig érdekes látni, hogy nem ugyanúgy látják a képregényeket, és nagyon eltérő

dolgokat írnak be.
c) A diákok elkészítik saját képregényüket a tanár által javasolt témáról, a

nyomtatott forgatókönyvet használva (4. sz. melléklet)

A következő lépésben a résztvevők beszélgetnek az eltérő gondolkodásmódról, a 
sokféleségről, az észlelésről, a szórakozás és a munkából fakadó öröm 
fontosságáról a tanulásban. 

Értékelés Beszélgetés a csoporttal: Hogyan használhatod a történetmesélést arra, hogy jobban megjegyezz 

és megtanulj dolgokat? 

Forrás Saját kidolgozás 
Átvett változat forrása: 

Info: http://nhadulted.org/grants/AC1NewspaperActivities.pdf 

http://nhadulted.org/grants/AC1NewspaperActivities.pdf
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2. MODUL: A TANULÁSI KÉPESSÉGEK
FEJLESZTÉSE A NEUROANDRAGÓGIAI

ELVEKEN ALAPULÓ SZAKMAI

KÖRNYEZETBEN

Elméleti tudnivalók 

A modul az Egész életen át tartó tanulás kulcskompetenciáira vonatkozó európai referenciakeretre összpontosít, 
amelyet a „Javaslat a 2018.1.17-i tanácsi ajánláshoz” meghatároz. Az európai értelemben vett kulcskompetenciák: 

1. Anyanyelvi kommunikáció;

2. Idegennyelvi kommunikáció;

3. Matematikai kompetencia és alapvető tudományos
és technológiai kompetenciák;

4. Digitális kompetencia;

5. Megtanulni tanulni (tanulástanulása);

6. Szociális és polgári kompetenciák;

7. A kezdeményezőkészség és vállalkozószellem;

8. Kulturális tudatosság és kifejezőkészség.

 Ezekben az anyagokban a felnőttorientált életvezetési készségek tekintetében a fő hangsúly három 
kulcskompetenciára helyeződik a nyolc közül: 

A továbbiakban ezt a három kompetenciát, mint "az egész életen át tartó tanulás kulcskompetenciáit" tárgyaljuk 
annak figyelembe vételével,  miként értelmezhetők ezek a kulcskompetenciák a felnőtt tanulókkal összefüggésben 
neuroandragógiai értelemben. 

A kommunikációra vonatkozó alapvető tudást, képességeket és viszonyulásokat illetően a következő 

szempontokat kell figyelmbe venni: 

Az alapvető nyelvi kompetencia az, hogy megismerjük a nyelv alapvető jellemzőit. Ebben az összefüggésben a 

szókészlet, a szintaxis (nyelvtani szabályrendszer), a fonológia (hangtan) és a funkcionális nyelvtan szükséges. 

• A kommunikáció javítása érdekében fontos továbbá a szociokulturális feltételek és egyezmények
ismeretének, azaz a szociolingvisztikai kompetenciának a megerősítése.

• Az ehhez a kompetenciához szükséges képesség az élőbeszéd megértése, kommunikációs helyzet

kezdeményezése, és idegen nyelvi olvasás képessége, az egyéni igényeknek megfelelően.

Kommunikáció A tanulás tanulása 
Kulturális tudatosság és 

kifejezőkészség 

and expression

Az anyanyelvi és  idegen nyelvi kommunikáció (írás-olvasás 
és nyelvhasználat) alapja, általában, az a képesség, hogy a tények, 
fogalmak, gondolatok, érzések és vélemények megértése, 
verbalizálása és értelmezése a társadalmi és kulturális 
összefüggésekben, a tanulók szükségleteinek megfelelően történjék. 
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Tekintettel a projekt célcsoportjára, akik hat európai ország kirekesztés kockázatának kitett csoportjához tartozó 
felnőttek, a tanterv az anyanyelvi nyelvi és szociolingvisztikai kompetenciákra utal. A nyelv pragmatikus 
használata, nevezetesen a készségek, amelyek a nyelv funkcionális használatához szükségesek egy adott 
társadalmi esemény vagy helyzet kapcsán, a modul egy másik fókuszpontját jelentik. 

A kommunikáció forgatókönyve Szerepjátékok és szimulációk valamint a saját élményű
helyzetekben való tanulás módszereiben fejeződik ki hangsúlyosan. A tanulók annyira igényelt személyes 
elkötelezettsége növeli motivációjukat a tanulásra. A "Köszöntés és bemutatkozás" részt követő részbena sa ját 
élményű tanulási tartalmak vizális megjelenítésére lehet számítani, ami vizuális anyagként alapot biztosít majd a 
beszélgetéshez. 

A tanulás tanulása központi kulcskompetencia a projekt szempontjából, mivel alátámasztja az összes
többi kompetencia megközelítését. A felnőtt tanulók egész életük folyamán informális vagy formális tanulásban 
vesznek részt és ezért ez a kompetencia előfeltétele a képzettségük javulásának. 

A modul egyik fontos központi témája az együttműködésben és az önállóan végzett tanulásra való képesség. 
Ezek a tanulási formák megkönnyítik a kérdésekkel kapcsolatos kritikai gondolkodás gyakorlását, az egyéni és 
együttes döntéshozatalt és az előrehaladás értékelését. Annak érdekében, hogy stressz alatt is tanulhassanak, 
a tanulók megfelelő tanulási módszereket fejlesztenek ki saját szükségleteikre. 

A tanulni tanulás rész egyik kifejezett célja a résztvevők személyes önbecsülésének fokozása, amelynek alapja 
a fenntartható önmotiváció és, következésképpen, a képességük arra, hogy meghatározzák és kitűzzék a saját 
tanulmányi előmenetelüket szolgáló célokat. 

A tanulás tanulásának forgatókönyve az agy működésére vonatkozó ismeretek átadása a
tanulóknak annak érdekében, hogy lehetőségük legyen az agyukat kímélő életmódot választani. A hallás utáni és 
a vizuális memória megtapasztalása egy egyszerű történet meghallgatásával és a tartalom visszaidézésével 
történőpróbálkozást jelent. A "memória és a (ruha)fogas rendszer" gyakorlatban a résztvevők választhatnak 
aközött, hogy a saját tanulási módszereiket használják, vagy megpróbálkoznak a (ruha)fogas rendszerrel és 
kipróbálják személyes emlékező képességüket. 

A tanulási képességek az agy funkcióinak 

alapszintű ismeretét igénylik, ideértve azt, milyen 

hatást gyakorol az egészséges táplálkozás és 

életvitel, valamint a képzés a tanulás 

sikerességére és az agy plaszticitására. 

A kulturális tudatosság és kifejezőkészség az eredeti értelemben olyan kulturális 

formák és jelentések használatát jelenti, amelyeket a különböző kulturális csoportok 

művészete, nyelve, történelme és vallása alakított ki. A kulturális tudatosság 

tiszteletben tartja azt, ahogy az ötletek és a jelentés átadása történik a különböző 

kultúrákban. 
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A kulturális tudatosság forgatókönyve 

A tapasztalati tanulás szolgál alapul a kulturális tudatosság forgatókönyvéhez. A tapasztalati tanulás eredményes 
beavatkozást jelent az előítéletek és a sztereotípiák leküzdéséhez az idegtudomány szempontjából, mivel a 
sztereotípiák képzése és az előítéletek kognitív folyamatokat és érzelmi reakciókat is mozgósítanak. 

A felnőtt tanulók által megszerezni szükséges kompetenciák a következők: 

• Nyelvi kompetencia a közösségi helyzetekben használt szókészlet és nyelvi jellemzők azonosítására

• Szociolingvisztikai képesség a kulturális kifejezések nyelvhasználatban és interakcióban történő érvényesítésére

• Képesség ezeknek a tapasztalatoknak és tudásnak az átvitelére valós kommunikációs helyzetekbe

• Az emberi agy érintett funkcióival és a tanulási képességgel kapcsolatos ismeretek bővítése

• Képesség a saját tanulási folyamatoknak megfelelő tanulási módszerek kialakítására

• Kapacitás arra, hogy az agy számára kedvező tanulási módszerek átkerüljenek a mindennapi gyakorlatba

• Érzékenység az önbecsülés és a tanulás sikeressége közötti kapcsolat iránt

• Képesség annak értékelésére, hogy a kulturális identitás hozzájárul a sokféleséghez

• Kapacitás a szokványos sztereotípiák elkülönítésére és az előítéletekre való reagálásra

• A kritikai gondolkodás továbbfejlesztése, mint saját szándékú elköteleződés az aktív részvétel iránt
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Szemináriumi forgatókönyvek felnőtt résztvevők számára 

A TANULÁS TANULÁSA: MEMÓRIA ÉS A RUHAFOGAS RENDSZER 

Tanulási 
eredmé-
nyek 

• Az agy, funkcióinak és szerkezetének leírása

• Az egészséges táplálkozás és életmód kognitív képességekre gyakorolt hatásának elemzése

• A különböző, az agy számára kedvező tanulási módszerek csoportosítása

• Az asszociatív gondolkodást és a memorizálás összehasonlítása

• A tanulási folyamat érzelemfokozóinak megtapasztalása

• Asszociációk (társítások) létesítése egyes elemek között és képek hozzárendelése

• A tanulási erőfeszítésekkel kapcsolatos fokozott önbecsülés érzése

Időtartam 120 perc 

Eszközök • Melléklet 5: Két láb három lábra állítva

• Melléklet 6: ruha akasztó szám formák

• Tollak, papír, jelölőfilcek

• Flipchart (prezentációs tábla)

Munka-
módszerek 
és formák 

Megvalósítás 

(munka-

folyamat) 

A forgatókönyvben alkalmazott stratégiák, módszerek és technikák 
• A tanulók elméleti háttérinformációt kapnak az agy szerkezetéről, az agy alapvető

működéséről, és ráébrednek, hogy, következésképpen, a tanulásnak nincs
"egyedül üdvözítő útja".

• Az "Egy történetre emlékezve" című gyakorlat első részében a résztvevők maguk
megtapasztalhatják a "történet képekben ábrázolását". Ebben a gyakorlatban a
résztvevők a hallás utáni megértést gyakorolják, , és próbára tehetik kreativitásukat
annak gyakorlásában, miként alakíthatnak ki érzelmi erősítőket a történetmesélés
során.

• A feladat második részében történik a ruhafogas rendszer bemutatása. Ez egy
bizonyos sorrendben visszaidézni kívánt információ megjegyzésére ideális
módszer. A ruhafogas-rendszer olyan képalapú memorizálási-technika, amelynek
segítségével vizuális címkéket hozhatunk létre a memóriában kivonatokhoz,
nevekhez, képletekhez, definíciókhoz, idegen nyelvekhez kapcsolódóan.

A ruhafogas módszer lehetővé teszi az információ egymás utáni sorrendben történő 
megjegyzését. A ruhafogas rendszer számos típusa létezik, ideértve a számrímet, a 
számalakot, vagy konkrét ábécé betűfogasokat. A gyakorlat során a résztvevők a 
számalakú fogasokkal ismerkednek meg. 

1. gyakorlat:
1. A facilitátor elmeséli a résztvevőknek a két lábról és három lábról

szóló történetet, de nem mutatja meg az 5. mellékletet.
2. Beszéljék meg egy ilyen történet asszociációit és intenzitását. A diákokat

emlékeztetni kell arra, hogy az agynak olyan anyagokra van szüksége,
amely vonzóak, mozgalmasak, élők, színesek és élénkek.

3. E feladat elvégzése után a facilitátor kiosztja az 5.mellékletet és a csoport
megbeszéli, felidéződnek-e képek a fiatalságukból vagy akár más emlékek
vagy képzettársítások tündérmesékkel összefüggésben.

4. A következő lépésben a résztvevőket arra kérik, hogy csukják be a szemüket, és
hallgassanak meg rövid történeteket, miközben saját képeket hoznak létre a
fejükben. A facilitátor az önkéntes történetmesélőknek a történetükhöz(kinetikus,
szaglásási és vizuális) elemeket vagy képzettársításokatjavasol. Ezzel a
gyakorlattal és kérdések megválaszolásával a résztvevők azt tapasztalják majd
meg,mennyivel többre lehet emlékezni érzelemfokozók és associációk
segítségével.

2. gyakorlat:

1. Bevezetés a szám alakú rendszerbe (ruhafogas rendszer).

Az 1-10-es számok formákhoz kapcsolódnak vizuális társításokon keresztül.
A lista képessé teszi a résztvevőket arra,  hogy rövid idő alatt akár tíz elemet
vagy kifejezést jegyezzenek meg. Az egyes tételek formákhoz és számokhoz
kapcsolódnak. Egy egységnyi információ számalakhoz kapcsolásához az
alakot hozzátársítják az információhoz.  Például egy olyan szót, mint a "nyelv"
a 2. számú pozícióhoz társítva a listán, a „hattyú” szót társítják a nyelvvel.
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Megvalósítás 

(munka-

folyamat) 

Első lépés: A lista átírásával rövid idő alatt ellenőrizve jegyezze meg a felsorolt 
alakzatokat. 

Második lépés: Kapcsolja az elemeket a szám alakú listához, és jegyezze meg őket, 

pl. 1 = ceruza = pénz, 2 = hattyú = nyelv, 3 = fül = munka 

2. A facilitátor 10 tételt (szót) mutat be flipcharton (prezentációs táblán) a
résztvevőknek. Néhány perc figyelmet követően elrejti az elemeket, hogy
megjegyezzék őket.

Harmadik lépés: Beszéljük meg, mennyivel összetettebb információ társítható egy 
számhoz és egy alakhoz, mint pusztán egy fizikai tárgyat jelölő szóhoz. Például 
helyettesítő szavak használatával akár absztrakt fogalmak is társíthatók a listán 
szereplő elemekkel. 

Értékelés Csoportos strukturált interjú: 

• lvezted a tanulni tanulás képzést?
• Milyen, az agy számára kedvező tanulási módokat javasolnál barátaidnak,

gyermekeidnek, kollégáidnak?

• Mit tanultál saját tanulási módszereidről?
• Megkönnyítheti-e ez a program és az agy számára kedvező  tanulás

módszere a tanulás folyamatát?

Forrás Átvett irodalom: https://www.memory-improvement-tips.com/remembering-lists. 

html 
https://oneclass.com/blog/york-university/4671-part-1-learn-how-to-memorize- 
top-6-memorization-techniques-2.en.html 

KULTURÁLIS TUDATOSSÁG 

Tanulás 
eredmé-
nyei 

• Az interkulturális tanulás fontosságának felismerése

• A sokféleség, mint koncepció elemzése a közösségekben és a self fogalma

• A többség és a kisebbségek által használt stratégiák azonosítása

• A saját többszörös identitás megkülönböztetése

• A kultúrával kapcsolatos elterjedt sztereotípiák elkülönítése a saját felfogástól

• Az előítéletekről és sztereotípiákról szerzett szociális tapasztalatok felderítése

• A kritikai gondolkodás módjainak kialakítása önálló és önkorrekciós módon

• A sztereotípiákra reagáló stratégiák megfogalmazása

Időtartam 180 perc 

Anyagok • 7. sz. melléklet

• Toll

Munka-
módszerek 
és formák 

Az első részben a résztvevők betekintést nyernek a kulturális etnicitás és 
sokszínűség alapfogalmaiba, valamint e fogalmak történeti és jogi hátterébe. A 
forgatókönyv az oldott légkör megteremtése érdekében egy kinesztetikus tanulási 
módszerrel olyan stratégiákat fogalmaz meg, amelyeket csoportok a józan ész 
megosztására vagy részvételre használnak. A tevékenység során fontos kijelölni 
egy megfigyelőt, aki a tevékenység után beszámolót tart. A tevékenység után egy 
sor visszaidéző kérdést kell feltenni és megvitatni a csoportban, hogy a foglalkozás 
következtetéssel záruljon a kisebbségekre és többségre vonatkozóan, a hatalmi 
egyenlőtlenségekről és a következményekről. 
A második tevékenység a saját identitásaink többszörös dimenziójával foglalkozik. 
"Multikulturális énem körei" azzal a szükségszerűséggel foglalkozik, hogy 
önmagunkat egy adott identitás különböző részeivel kapcsolatban kell 
meghatároznunk a sztereotípiák felismerése és helyükön való kezelése érdekében. 
- E tevékenység módszertani kezelése a kísérleti tanulás és a történetmesélés.
Mivel a résztvevőknek nagyon személyes információt kell megosztaniuk a saját
identitásukról, javasolt, hogy a facilitátor is részt vegyen.
Az utolsó részben a résztvevőket megkérjük, hogy osszanak meg egymással
sztereotípiákat. Ez egy nagyon fontos része ennek a gyakorlatnak, mivel lehetővé
teszi az elmélyült gondolkodást a sztereotípiáról és vélhetően meg is szünteti azt.

http://www.memory-improvement-tips.com/remembering-lists
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Megvalósítás 

(munka-

folyamat) 

Hangulatoldás 

1. Állítsanak fel 6-8 főből álló csoportokat.Mindegyik csoport válasszon egy
személyt a megfigyelőnek, és egy másik személyt, aki a kisebbséget
képviseli (úgynevezett kívülálló). Ha a csoportnak 8 résztvevője van,akár két
kisebbségi tagja is lehet.

Kérje meg a csoport többi tagját, hogy álljanak szorosan körbe egymás mellett

úgy, hogy a válluk összeérjen és ne maradjon hely közöttük.

2. Magyarázza el, hogy a kívülállónak meg kell próbálnia belépni a körbe.

3. Mondja meg a megfigyelőnek, hogy készítsen jegyzeteket a kívülálló által
alkalmazott stratégiákról, és figyelje az időt.

4. Két vagy három perc múlva kapjon egy másik tag lehetőséget arra, hogy a
kívülálló legyen. Ez a csere attól függetlenül történjen meg, sikerült-e az
előzőnek bejutnia a körbe, vagy sem.

5. Gyakorják a váltást két-három alkalommal.

Visszakérdezés: 

A játék végeztével üljenek le és vitassák meg, mi történt, és hogy érezték 

magukat a résztvevők. 

• A kérdések azoknak, akik játszottak:

Milyen érzés volt része lenni a körnek?

Milyen érzés volt egyedül kívül lenni a körön?

Milyen érzés volt, amikor a kívülállók közeledtek hozzád?

Miért ellenezte a bejutást a körbe? Hiszen olyan utasítást nem kapott, hogy
ne engedje be a kívülállókat a körbe.

• Kérdések a megfigyelőknek:

Milyen stratégiákat alkalmaztak a kívülállók?

Milyen stratégiákat alkalmaztak a körben állók, hogy megakadályozzák a

kívülállók bejutását? Volt-e megállapodás a körben lévők között?

• A következő kérdések feltevésével kezdeményezzen vitát a csoportban:

Vannak olyan helyzetek az életedben, amikor kívülállónak érzed magad, és
örülnél ha a többséghez tartoznál?

A társadalmatokban, kik jelentik az erősebb csoportokat? És kik a gyengébbek?

A közösségben vagy a társadalomban a kör olyan kiváltságokat jelenthet, mint 
pénz, hatalom, munka, lakhatás, oktatás. 

Milyen stratégiákat alkalmaznak azok, akik kívül helyezkednek el annak 

érdekében, hogy hozzáférjenek az erő forrásokhoz? Hogyan őrzik meg a 

kiváltságosok a helyzetüket? 

A multikulturális self körei 

1. Minden résztvevő megkapja a Körök egy példányát (7. melléklet).

2. Kérje fel a résztvevőket, hogy álljanak párba olyan emberrel, akit nem
nagyon ismernek. A résztvevők mutatkozzanak be a partnerüknek.

3. Kérd meg a résztvevőket, hogy írják fel a nevüket a kiosztott lapra.

4. Második lépésben minden kis szatellit körben írják le
személyazonosságuk egyik olyan dimenzióját, melyet személyiségük
szempontjából nagyon fontosnak tartanak.
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Megvalósítás 

(munka-

folyamat) 

5. Most kérjük meg a résztvevőket, hogy meséljenek magukról egymásról
történeteket, amelyek az általuk választott dimenziókhoz kapcsolódnak.

6. Az első történet olyan helyzetet mutasson be, amikor büszkeséget érzett az
illető, hogy köze van valamelyik dimenzióhoz. A második történet
tartalmazzon valamilyen fájdalmas összefüggést egy adott dimenzió kapcsán.

7. Harmadik lépésként a résztvevők osszanak meg sztereotípiákat, amelyekkel személyiségük
valamelyik dimenziója kapcsán szembesültek, vagy hallottak ilyenekről.

8. Kérjük meg a résztvevőket, mondják el, miként reagálnának az identitásuk egyik
dimenziójával kapcsolatos valamilyen sztereotípiára.

Egy példa szerepel a munkalapon. 

9. Ha vannak olyan résztvevők a csoportban, akik hajlandóak megosztani egy
történetet a csoporttal, kérjük fel őket, hogy mondják el történetüket a csoport
előtt. A partner történetének elmondása nem engedélyezett a partner
engedélye nélkül. Gondoskodjunk arról, hogy a csoport figyelmesen hallgassa
a történetet és tiszteletet gyakoroljon azokkal, akik elmesélnek valamit, mert
az egyes személyek igen sérülékenyek a gyakorlatnak ebben a részében.

10. Az egész csoporttal megvitatásra kerülő kérdések:

Vannak-e az ön számára, az ön identitását leíró, fontos dimenziók, amelyek nem
mindenben fontosak az Ön környezetében lévő többi ember számára?

Hallott-e már valaki olyan sztereotípiát, amiben valaha hitt vagy akár még
gyakorolt is? Milyen érzés volt aktívan reagálni egy sztereotípiára?

Mi a sztereotípiák forrása?

Mit tehetünk a sztereotípiák ellen?

Értékelés Formativ értékelés a csoport tagjai részéről és visszacsatolás 

Forrás Átvéve: Diversity Activities, University ofHouston 

www.uh.edu/cdi/diversity_education/resources/activities/pdf/diversity%20activities-resource-guide.pdf 

http://www.uh.edu/cdi/diversity_education/resources/activities/pdf/diversity%20activities-resource-guide.pdf
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3. MODUL: A FELNŐTTEK TÁMOGATÁSA
ÖNNÁLÓTANULMÁNYOK FOLYTATÁSÁBAN

ÉS TOVÁBBKÉPZÉSBEN AZ INFORMÁCIÓS ÉS
KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

ALKALMAZÁSÁVAL

Elméleti információ 

A 3. modulunk célja, hogy támogassa a felnőtt tanulókat önálló tanulmányokban, ezáltal megerősítve a korábbi 
foglalkozásokon megszerzett tudást. 

Ebben a modulban az egyes sajátos jellemzők fontossági sorrendben, a korábbi foglalkozásokkal összhangban 
követik egymást. A jellemzők széles skálájára koncentrálunk majd, de az egyes gyakorlatokban megcélzott 
legfontosabb mentális jellemzők az önmotiváció, a többszintű felelősségek (fontossági sorrendek és szervezeti 
készségek), a korábbi tapasztalatok értékelése és a komplex problémamegoldás. 

Az önmotiváció kulcsfontosságú tényező a tudásszintek fejlesztése során, de legfőként az adott
munkavégzéstől különbözően. Ez jelenti a hajtóerőt, ami felnőtt tanulóként a munkavégzésre és önmagunk 
jobbítására bír minket. 

 Neurológiailag ugyanakkor az önmotiváció hatásmechanizmusa ettől eltérő. 
Az agysejtek működését stimuláló anyagok és hormonok, mint például a 
dopamin, bizonyos feladatok elvégzése után szabadulnak fel. Egy Munro 
(2013) által végzett kutatás megállapította, hogy a férfiak esetében nagyobb 
mennyiségű dopamin szabadul fel, mint a nőknél,az anyagnak a ventrális 
striatumból történő felszabadulásakor.  A dopamin ugyanakkor ciklikusan hat 
a felnőtt tanulóra. A felnőtt tanulónak lelkesednie kell ahhoz, hogy elérje a 
számára kitűzött célokat, és miután elkészült, a dopamin pozitív neurológiai 
megerősítéssé válik a felnőtt tanuló számára, és nagyobb lesz a vágy a 
legközelebb kitűzött feladatok elvégzésére. A modulunkon belül az önálló 
tanulás oldaláról közelítés eltávolítja a külső nyomás változóját, és a felnőtt 
tanuló belső ösztönzőjét állítja a középpontba. 

A többszintű felelősség neuroandragógia tárgykörének óriási mennyiségű elvét öleli fel, amelyek közé
tartozik a fontossági sorrendek megállapításának készsége és a szervezeti készségek. 

Ez a jellemző kontextusba helyezi az önállóan és a frontális helyzetekben 
folytatott tanulást, mivel a a tanítottak / tanultak valós életben való 
alkalmazására helyezi a hangsúlyt. A felnőtt tanulóknak maximális 
hatékonysággal kell tanulniuk annak érdekében, hogy eredményes felnőtt 
tanulókká váljanak, és be kell tartaniuk a neuroandragógia alapelveit. Az e 
modul számára kidolgozott tevékenységek hipotetikus forgatókönyveket 
fognak használni olyan tanulási minták kialakítása érdekében, amelyek 
könnyen átvihetők lesznek a felnőtt tanuló szakmai és személyes életébe. 
Ennek elérése éppen a felnőtt tanulók neuroplaszticitásának köszönhetően 
lehetséges. Maguire (2006) kutatása szerint a felnőttek is rendelkeznek még  
képességgel, hogy megváltoztassák az agy bizonyos területeinek mintázatát 
és neurobiológiáját. Intenzív és folyamatos figyelmet fordítva ezekre a 
neurológiai funkciókra még az idősebb felnőtt tanulók esetében is erősíthető  
a neuroplaszticitás. 

A múltbéli tapasztalatok értékelése egy integrált, ám kevésbé ismert módszer a felnőtt tanulók
tanulási képességének javítására. 

 Az önértékelés és az önkritika kulcsfontosságú ahhoz, hogy felnőtt tanuló fejlődni tudjon, mivel a mentális 
merevség akadályozza az újonnan elsajátított készségek erősödését és elfogadását. Ez azonban nem 
vonatkoztatható a felnőtt agy biológiai merevségére. A felnőttek már említett neuroplaszticitása lehetővé teszi a 
számukra, hogy jóval a gyerekkoron túl fejlesszék az agy területeit. Ennyit jegyezzünk meg általában az átlagos 
felnőtt korábban tapasztalt gondolati makacsságáról és hiányos önkritikájáról. Az önértékelés lehetővé teszi a  
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felnőtt tanulók számára, hogy fogékonyabbak legyenek az új információkra, 
miközben ablakot nyit saját életük korábbi kiemelkedő pillanatainak újbóli 
megtapasztalására. Az önértékelés olyan mechanizmusként szolgál, 
amelynek segítségével újra definiálhatók bizonyos, már jól rögzült kognitív 
minták , amelyek adott esetben akadályozhatják a felnőttként tanulás 
általában vett képességének javítását. Bár egyetlen önértékelés még nem 
fogja megváltoztatni a felnőtt tanuló összes jövőbeni magatartását, így az 
alapelvek megértése és a képesség az önértékelés elvégzésére jelenti majd 
ennek a tevékenységnek a fő célját. . A középpontban erősen az olyan 
elemző készségek jobbítása áll majd, mint az analitikus készségek, például a 
hatáskörök átruházása, a projektmenedzsment stb. Ezek az analitikai 
készségek az agy bal oldalán elhelyezkedő féltekét edzik, hiszen az 
információ elemekre bontásáról és a a logikus gondolkodásról szólnak. 

Foglalkozások forgatókönyve felnőtt résztvevők számára 

FIGYELEM ÉS FÓKUSZ A FÜGGETLEN TANULÁSBAN 

A 
tanulás 
eredmé-
nyei 

• Erősíteni az őszinte önreflexiót, különösen a munkamódszereket illetően

• Az önmotiváló tényezők azonosítása

• A figyelmet elterelő tényezők felismerése és tudatos kontrollja

• Az eredményesség javítása önálló munkavégzés során

Időtartam 45 perc 

Eszközök • Papír

• Jelzőfilcek, tollak

• Számítógép a videó megjelenítéséhez

Munka-
módszerek 
és formák 

A "Munka és játék" módszertant Mark Williams, az Oxford Egyetem 
professzora fejlesztette ki és az eredményességünket javító tevékenységeknek 
a megkeresését szolgálja. A módszer alkalmazása nagyon egyszerű. A 
résztvevőket először felkérjük, hogy sorolják fel azokat a tevékenységeket, 
amelyeket általában egy adott helyzetben végeznek. Ezután sorolják ezeket 
"segítő" vagy "megzavaró" kategóriákba. Segítő tevékenységek azok, 
amelyeket a résztvevők teljes tevékenységük szempontjából produktívnak 
tartanak. Másrészről, a zavaró tevékenységek azok, amelyek akadályozzák a 
munkádat, késleltetik azokat a feladatokat, amelyeket teljesítened kellene 
szeretnének, és végül kimerítenek.  
A Work and Play lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy csökkentsék vagy 
megváltoztassák a zavaró tevékenységeket, és így összpontosítottabban és 
eredményesebben tudjanak önállóan dolgozni. Végső soron ez lesz majd, ami 
önálló tanulásra sarkallja majd őket.  
A csoportokban olyan megoldásokat találnak, amelyekkel csökkenthetők ezek 
a figyelmet elterelő cselekedetek. Ezáltal a résztvevők tanulhatnak és 
megoszthatják tapasztalataikat. 
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Megvalósítás 

(munka-

folyamat) 

Bevezetés 
A témát a következő videó bemutatásával indítsa a résztvevők számára: 
https://www.youtube.com/watch?v=tf9ZhU7zF8s. Ez a videó két dolgot mutat. 
Először is azt, milyen erősen vonhatja el a figyelmünket az informatika, és merít ki 
minket végül. Ha sok időt töltünk online, gyakran érezzük úgy a végén, hogy 
szomorúak, frusztráltak és kimerültek vagyunk. Kérdezzük meg a résztvevőket, meg 
tudnak-e említeni olyan alkalmat, amikor így éreztek. A videó ugyanakkor 
megmutatja az informatika erejét is azzal, hogy sok mindent lehetővé tesz a 
számunkra. Lehetővé teszi például, hogy több információt gyűjtsünk, új dolgokkal 
ismerkedjünk meg és kapcsolatokat építsünk. Kérdezd meg a résztvevőket, 
tapasztalták-e már az informatika kínálta lehetőségeket. Ez a foglalkozás éppen arról 
szól, miként biztosítható, hogy, amikor az informatikát használjuk, akkor éljünk annak 
lehetőségeivel, ugyanakkor ismerjük fel, mikor vonja el a figyelmünket. 

TEVÉKENYSÉG: MUNKA ÉS JÁTÉK 
1. Kérje meg a résztvevőket, hogy önállóan dolgozzanak. Mindenkinek legyen toll és
papír a kezében, és ezen készítsen el  egy listát azokról a tevékenységekről,
amelyekhez nap mint nap telefont és számítógépet használnak.

A táblázatnak így kell kinéznie:

Online tevékenység Támogató / Zavaró Korrekció 

1. 

2. 

3. 

Ez a lista legyen a lehető legrészletesebb és tartalmazza azt is, mi mikor történik. 
Például a "Megnézem a Facebook-ot, amikor felébredek". A résztvevőknek arra kell 
törekedniük, hogy legalább 15 elem szerepeljen a felsorolásban. 
2. Most kérjük meg a résztvevőket, hogy osztályozzák ezeket a
tevékenységeket a 2. oszlopban szereplőtámogató vagy zavaró kategóriákba.
Támogató tevékenységek azok, amelyeket a résztvevők teljes tevékenységük
szempontjából produktívnak tartanak. Másrészről, a zavaró tevékenységek
azok, amelyek akadályozzák a munkát, késleltetik azokat a feladatokat,
amelyeket teljesíteni szeretnénk, és végül kimeríthetnek.
3. Ismét egyénileg kérd meg a résztvevőket, hogy gondolkozzanak el a figyelmüket
elvonó tevékenységekről.  Milyen gyakran fordulnak elő? Hogy érzik magukat utána?
Mi váltja ki a tevékenységet? A zavaró tevékenységeknél kérjük meg a résztvevőket,
hogy keressenek módot a "korrekcióra", vagyis arra, miként lehetne ezeket
megszüntetni vagy támogató tevékenységbe fordítani. Ezeket rövid mondatok
formájában írják be a harmadik oszlopba.
4. A résztvevők csoportosan osszanak meg egymással 3 zavaró tevékenységet
(azokat, amelyeket a legnehezebbnek találtak korrigálni), és a többi résztvevő
kínáljon fel megoldásokat. Minden résztvevő 5 percet kap arra, beszéljen a
zavaró tevékenységekről és megoldásokat találjon.

Lezárás 
A csoportok egyesüljenek és kezdjék el a közös megbeszélést. Említs 
magad is egy személyes tapasztalatodat és azt, miként sikerült 
korrigálni. 
Például, amikor online dolgozol, úgy döntesz, hogy 25 percenként 
tartasz 5 perces szünetet, mivel úgy találod, hogy a zavaró tényezők 
félóránként jelentkeznek. A vitát a következő kérdésekkel indítsd: 

• Melyik az a tevékenység, amelyik a leginkább segíti a munkádat?

• Melyek azok a tevékenységek, amelyek a leginkább zavarják a munkádat?

• Milyen korrekciókkal próbálkozol mostanában?

Értékelés csoport tagjai formatívan értékelik a munkát és visszajelzést adnak. 

Forrás Átvéve: "Tudatos jelenlét: gyakorlati útmutató ahhoz, hogy békére leljünk egy őrült világban". 
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FONTOSSÁGI SORREND FELÁLLÍTÁSA ÉS 

ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG ÖNÁLLÓ TANULÁS CÉLJÁRA 

A 
tanulás 
eredmé-
nyei 

• Szervezeti készségek (ismeretek) fejlesztése az informatikai eszközök használata során

• Eredményes kommunikáció az IT segítségével

• Hatékony időgazdálkodás online munkavégzés során

• Alkalmazkodónak lenni az IT-eszközök használatakor

• Csapatmunka IT-eszköz segítségével

Időtartam 60 perc 

Anyagok • Papír

• Jelzőfilcek, tollak

• Számítógépek

Munka-
módszerek 
és formák 

Megvalósítás 

(munka-

folyamat) 

A "Trükk bemutatása" aktív foglalkozás tanulás céljára. A résztvevőket megkérjük, 
hogy nyomás alatt együttműködve készítsenek el egy prezentációt. Ez egy sor 
használt szervezeti készséget fejleszt ki,  például: priorizálás, feladatátadás 
(delegálás), célkitűzés és célelérés. 

Másodsorban arra is megtanítja a résztvevőket, hogy ne támaszkodjanak teljes 
mértékben az informatikai eszközökre. Prezentációk esetén sokan nem 
képernyőről olvasva dolgoznak. Gyakran, mivel az IT eszközök olyan erősek és 
kényelmesek, "túl kényelmessé” tesznek minket. A "trükk" a foglalkozás végén 
az, hogy nem támaszkodhatnak a PowerPoint prezentációra. 

Ez a tevékenység stresszesnek tűnhet, az időbeli korlátok, a nyilvánosság előtti 
beszéd és a "trükk" miatt. Fontos, hogy a résztvevők által bemutatott témák legyenek 
kicsit "butácskák”. Ezzel kiküszöbölhető a zavar érzése és jobban lehet szórakozni. 

BEVEZETŐ 
Indítsa el a foglalkozást és kérdezze meg a résztvevőktől, volt-e már dolguk 
PowerPoint bemutatóval. Megmutathatja a résztvevőknek a következő videót: 
https://www.youtube.com/watch?v=AniBkkAQoTo. 
Kérdezze meg a résztvevőktől, mindent rendben találtak-e a videóval? A 
megbeszélés során szót ejthetünk arról, hogy kevés időt fordítanak a felkészülésre, 
túlságosan ráhagyatkoznak az informatikára (ami felszabadító hatású a 
nézőközönségre) és az improvizálás szükségességére. 

TEVÉKENYSÉG: Trükk bemutatása 

1. A résztvevők 3-4 fős csoportokat alkotnak. 20 percük lesz egy prezentáció
elkészítésére, amelynek témája: Egy értékesítési prezentáció egy
rendezvényszervezőnek, aki 3000 kanalat akar vásárolni tőlünk. A prezentáció
nem lehet hosszabb 5 percnél. A prezentációnak tartalmaznia kell egy
PowerPoint bemutatót.

2. A résztvevők ezután azt a kérést kapják, hogy mutassák be értékesítési
stratégiájukat. Azonban nem lesz számítógép és kivetítő. Ez azt jelenti, hogy a
résztvevők nem fogják tudni használni PowerPoint prezentációikat. Ez rögtönzésre
készteti majd őket.

KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA 

Facilitáljon csoportos megbeszélést minden résztvevő részvételével. Kérdezze meg 

tőlük a következőket: 

• Mit terveztek bemutatni a PowerPoint bemutatóban?

• Milyen módon változtatta meg a trükk a tervüket?
Kérjük meg őket, hogy legyenek a lehető legőszintébbek. Például lesznek majd, akik
bevallják, hogy sok információt akartak bemutatni a PowerPoint prezentációban.

Lehet ez úgy is, hogy kevesebbet beszélnek, vagy olvasnak le a képernyőről.

Értékelés Formatív értékelés és visszacsatolás a társak részéről. 

Forrás Adaptálva: KEFW CommunityMasterclasses 
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4. MODUL: A TANULÁS KÉPESSÉGEK
FEJLESZTÉSE A NEUROENDRAGÓGIAI ELVEKEN

ALAPULÓ SZAKMAI KÖRNYEZETBEN

Elméleti tudnivalók 

 Az agy az emberi test legösszetettebb része, és még annyi mindent 
nem tudnak a tudósok az agyműködésről. A kilencvenes éveket 
azonban az agy évtizedének nevezték el, mivel tudásrobbanás történt 
arról, miként tanulnak és fejlődnek az emberek és miként működik az 
agy, hogy ellássa a mindennapi tevékenységeket. Minden ember 
hasonlóan, mégis különböző módokon tanul, az agy egyedisége 
folytán. Kutatások és a technológia segítségével a tudósok szó szerint 
nem-invazív módon bepillantást nyertek az agyba amint az agy ingert 
vesz fel és elemez. Ennek során képesek voltak megtekinteni és 
fényképeket készíteni az agy különböző területeiről, amint azok a kapott 
információra válaszoltak. Az eredmény az agy virtuális térképének 
elkészítése volt annak megállapítására, hol fordultak elő a speciális 
funkciók. Ennek az ismeretében ma már jobban megértjük, hogyan és 
hol történik a tanulás, és stratégiákat dolgozhatunk ki a tanulási 
tevékenységek megerősítése érdekében. 

Ez nem csak a formális oktatásra és képzésekre igaz, hanem a munkahelyi tanulás és 

a szakmai fejlődés összefüggésében is érvényes. 
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Agyközpontú munkahelyi környezet kialakítása 

Az első dolog, amire a felnőtteket meg kell tanítani az, hogyan hozhatnak létre barátságos munka- és szakmai 
környezetet maguk körül. Ebben az összefüggésben az agytudományon alapuló tanulási környezet sok 
szempontból eltér a szokványos szobáktól. A munkakörnyezet minden eleme befolyásolja a munka és a tanulás 
eredményét. Az agytudományon alapú tanulási környezetben a következő elemek találhatók: 

Forrás: Bob Lucas is managing partner for Global Performance Strategies in Orlando, Fla. 
https://www.bobpikegroup.com/blog/289. 2018. 04. 10. 

• A szellemi jólétet befolyásoló vizuális tényezők: Megfelelő

színt kell választani a dolgozók jó hangulata érdekében, hogy
ösztönözze a termelékenységet. A tér jellege befolyásolja az
ember érzelmeit és viselkedését.

• A jól-létet befolyásoló auditív tényezők: Az irodában jelenlévő
hang-és zajprobléma nehezen kerülhető el.
Kutatások kimutatták, hogy amikor a hang kikapcsol, a
hibák száma csökken a munkavégzés során és a
termelékenység nő. A zaj,mint környezeti stressz tényező
összefügg a munkahelyi elégedettséggel.

• A jól-létet befolyásoló szaglással kapcsolatos tényezők: A
megismerés szempontjából a hangulatnak bizonyítottan hatása
van a kreativitásra, nevezetesen azok, akik jó hangulatban
vannak,  kreatívabbak mint azok, akik rossz hangulatban
vannak. A szagok hasonló hatást válthatnak ki. Amikor az
emberek számukra kellemes illattal kerültek kapcsolatba, a
kreatív probléma megoldásuk jobb volt, mint amikor a
környezetükben kellemetlen szagot tapasztaltak.

Elismeri és kezeli az 

egyéni különbségeket 

Színes plakátok és 
képek vannak 

jelen 

Belépéskor stimuláló 
háttérzene szól 

Természetes vagy 
teljes spektrumú 

világítást használnak 

Lelkes, nyílt és 
barátságos trénerek 

segítik a tanulást 

A tanulók bőségesen 
kapnak építő jellegű 

visszajelzést 

A tanulás minden 
modalitása jelen van 
(vizuális, hallás utáni 

és kinesztetikus) 

Érdeklődést felkeltő 
foglalkozásokat 

használnak a tanulók 
ösztönzésére 

Többféle intelligenciát 
szólít meg 

Az asztalok 
elhelyezése a 

csoportmunkát 
szolgálja 

Bőséges és megfelelő 
frissítőket és 

hidratálást kínálnak 

Ösztönzőkkel és 
jutalmakkal segítik a 

tanulók motivációját, és a 
pozitív légkör kialakulását 

Többféle képzési 
segédeszközt 
használnak 

Az interaktivitás elvárt 

és elfogadott a 

tanulók részéről 

A problémamegoldás és a 
kihívás megszokott 

Auditori 

tényezők 

Ergonómiai 

tényezők 

Agytudományon 
alapuló szakmai 

környezet 

Szagló-
szervi 

tényezők 

Vizuális 

tényezők Kinesztetikus 

tényezők 

http://www.bobpikegroup.com/blog/289
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• A jól-létet befolyásoló kinesztetikai tényezők: "Keressük meg a fogást a  helyzeten". A kineszetetikus
dolgozó vagy munkatársszívesen ugrik bele és teszi a dolgokat! Jól boldogulnak szem-kéz koordinációt
igénylő dolgokban. Ők azok, akik nem tudnak egy helyben megülni az értekezleteken. És ők azok, akik
nagyon empatikusak másokkal.Ha kinesztetikus dolgozóknak tartunk bemutatót, akkor kerüljük a statikus
helyzeteket, amikor csak ülni és hallgatni kell.

• A jól-létet befolyásoló ergonómiai tényezők: A fejfájás, a hát vagy a nyaki fájdalom, a törzs sérülése, a
mozgásszervi rendellenességek (MSD) és a munkahelyi stressz egyik fő oka a rossz testtartás a
munkavégzés során, ami nemcsak a a dolgozók egészségkárosodásához vezet, hanem munkaidő és
termelékenység kieséshez is. A testtartás és a munkahelyi termelékenység összefüggéseivel foglalkozó sok
kutatás bizonyította,hogy a testtartás javítására széles körben képzett résztvevők 75 százalékánál csökkent a
hátfájás és javult a munkahelyi termelékenység.

Hozzon létre az agy számára kedvezőbb szakmai környezetet 

A dolgozók ilyen viselkedéséhez hozzájáruló munkahelyi környezet egyik alapvető szempontja az irodahelyiség 
elrendezése. Számos kutatás kimutatta, hogy a beltéri klíma hatással van mind az egészségre, mind a 
teljesítményre, ami viszont befolyásolja a termelékenységet. Néhány kutató által végzett tanulmány szerint az 
irodai dolgozók kevésbé fáradékonyak, amikor növények vannak a környezetükben és kilátnak az ablakon, és 
szívesebben dolgoznak olyan munkahelyen, ahol élő növények vannak és ki lehet látni az ablakon. Továbbá arról 
is beszámoltak, hogy a természetes környezetek megújító hatással vannak a figyelemre is. 
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MOTIVÁCIÓS TÉNYEZŐK MUNKAKÖRNYEZETBEN 

A 
tanulás 
eredmé-
nyei 

• Elemezni a felnőtt személy munkakörnyezetének feltételeit

• Tűnődjön el önmagában a tanulmányozott anyagról

• Találjon új motivációs célokat munkájában / életében

Időtartam 30 perc 

Anyagok • Papír

• Íróeszközök (jelölő filcek)

• Lecke anyaga

Munka-
módszerek 
és formák 

Csoportmunka: Számos tanulmány kimutatta, hogy a csoportos munkavégzés 
átgondolt használata a következő előnyökkel jár a tanulók számára: 

• jobb tanulmányi eredmény

• hosszú távú visszaemlékezés

• magasabb szintű érvelés

• kritikus gondolkodás

• csapatmunka képességek.

A csoportmunka hatékony módszer lehet a tanulók motiválására, az aktív tanulás 
ösztönzésére, valamint a kulcsfontosságú gondolkodásmód,  kommunikáció és  
döntéshozatali készségek fejlesztésére. De gondos tervezés nélkül a csoportmunka 
csalódást okozhat a hallgatóknak és azoktatóknak és puszta időpocséklásnak 
találhatják. 

Fel kell hívnia a figyelmet a legfontosabb motiváló és asszociációkat kiváltó 
tényezőkre, mivel agyunk jobban reagál a vizuális ingerekre. A 
kulcsfontosságú fogalmak személyre szabásához szükséges idő, a kézi, vagy 
akár a számítógépen történő rajzolás erősíti a kapcsolatot az agyban tárolt 
tartalmakkal. 

Megvalósítás 

(munkafolyam

at) 

1. A tanár elmagyarázza a feladat menetét. A csoport három munkacsoportra oszlik

Gyakorlati kiegészítés: Alakítsanak ki közös identitást a csoport többi tagjával. 
Keressenek igazi partnereket, akik ösztönzően hatnak rájuk. Erősítsék hangjukat 
és szempontjaikat társaikhoz viszonyítva. Miközben a csoportmunka során 
tanultak jelentős potenciális haszonnal járhatnak, pusztán a csoportmunka 
feladatának kiadása még nem garantálja, hogy ezeket a célokat sikerül is elérni. 

2. Minden csapat feladata, hogy elemezze a felnőtt tanulók munkakörnyezetét a
motiváló és gátló tényezők szempontjából.

• Milyen motiváló és gátló tényezők vannak jelen a munka-vagy tanulási
környezetben?

• Milyen motivációt gátló tényezőket lehetne megváltoztatni?

• Mely motiváló tényezők hiányoznak a napi rutinodból?

Az 1. csapat elemzi a csoport munkaszervezetével kapcsolatos  tényezőket 
(munkafeltételek, munkaidő, fizetés, juttatások) 
A 2. csapat elemzi az interperszonális kapcsolatokhoz kapcsolódó tényezőket 
(kapcsolatok a kollégákkal, a szakma társadalmi helyzete) 
A 3. csapat elemzi a személyes fejlődéshez kapcsolódó tényezőket (lehetőség a 
tudás bővítésére, érdeklődések kialakulására, képzésekben való részvételre) 

A csapatban végzett munka 10-15 percet vesz igénybe. Ezután minden csapat képviselője bemutatja a 

fórumon a levont következtetéseket. 
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Értékelés A tanár provokálja a résztvevőket, hogy állítsanak össze egy listát a "boldog dolgozó" 
kívánságaiból. A résztvevők benyújthatnak olyan ötleteket, amelyek érdekesebbé és 
vonzóbbá tennék munkájukat. 
Megkérhetjük a tanulókat arra is, hogy jelezzék, milyen mértékben növelte 
ismereteiket és készségeiket a tanfolyam a motivációs tényezők területén 

Forrás • https://www.gvsu.edu/cms4/asset/C24BBCB5-0764-8C9D-91A4F27171E91560/
creating_a_motivating_work_environment_-_urta_2017.pdf

• http://amj.aom.org/content/39/5/1154.short

Bibliográfia és az önképzés forrásai 

Könyvek 

• G.Nemes(2009).Neurodidaktika,avagyazagykutatáskihívásaiapedagógiaszámára,In:Életéstudomány.

64. évf. 23

• E. Garms (2014). The Brain-Friendly Workplace, ASTDPress

• M. KraicinéSzokoly, CsomaGyula(2012). Bevezetés a felnőttkoritanuláselméletébeésmódszertanába,
ELTE EötvösKiadó

• M. KraicinéSzokoly (2016). A felnőttképzésrőlháromgenerációnézőpontjábólTanulmányokSzerk, Magyar
PedagógiaiTársaság

• O. Kereszty, ZS. Kovács, M. KraicinéSzokoly (2017), A
felnőttektanulásánakésképzésénekmeghatározótrendjeiSzerk, ELTE EötvösKiadó

Cikkek 

• J. McKay, Five Ways to Optimize Your Workspace for Productivity, https://lifehacker.com/five-ways-to- 
optimize-your-workspace-for-productivity-1784310012 (access: 17.04.2018)

Weblapok 

• Neuropedagogia: www.neuropedagogia.hu

• https://www.hongkiat.com/blog/positive-working-environment/

• https://articles.bplans.com/creating-positive-work-environment/

• https://www.liquidplanner.com/blog/5-ways-to-create-a-positive-work-environment/

http://www.gvsu.edu/cms4/asset/C24BBCB5-0764-8C9D-91A4F27171E91560/
http://amj.aom.org/content/39/5/1154.short
http://www.neuropedagogia.hu/
http://www.hongkiat.com/blog/positive-working-environment/
http://www.liquidplanner.com/blog/5-ways-to-create-a-positive-work-environment/
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2. melléklet
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3. melléklet

Group A Group A Group B Group B 

Group A Group A Group B Group B 

Group C Group C Group D Group D 

Group C Group C Group D Group D 

Group A Group B 

Group C Group D 
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4. melléklet
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5. melléklet

Two Legs Sat Upon Three Legs, 

A short story and a riddle by Mother 

Goose Riddle 

Two legs sat upon three legs, 

With one leg in his lap; 

In comes four  legs, 

And runs away with oneleg. 

Up jumps two legs, 

Catches up three legs, 

Throws it after four legs, 

And makes him bring back one leg. 

Answer: One leg is a leg of mutton; two legs, a man; three legs, a stool; four legs, a dog. 



This project has been funded with support from the European Commission. This publication 

[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

49 

6. melléklet

1= Ceruza 

2= Hattyúnyak 

3= Fül 

4= Vitorlás 

5= Horog 

6= Golf Klub 

7= Szakadék 

8= Homokóra 

9= Lufi 

10= Villa és tányér 



NEUROANDRAGOGY  IN THE  EDUCATION OF ADULTS FROM GROUPS AT RISK OF  EXCLUSION 

Materials for Educators Working with Adult  Learners 

50 

7. melléklet

A multikulturális énem körei 

Ez a tevékenység megmutatja az identitásaink dimenzióit. Arra irányul, hogy az egyének meghatározzák 
identitásukat és sztereotípiák leküzdésének módját. 

Ez a tevékenység megmutatja az identitásaink dimenzióit. Arra irányul, hogy az egyének meghatározzák 
identitásukat és sztereotípiák leküzdésének módját. 
Helyezze a nevét az alábbi struktúra középső körébe. Írja fel az identitása egyik fontos aspektusát mindegyik 
körbe – használva egy olyan jellemző azonosítót, amelyet fontosnak tart a meghatározáshoz. Ez magában 
foglalhat mindent: származási ország, nő, anya, atléta, diák, testvér, taoista, tudós vagy bármely olyan leírás, 
amellyel azonosítja önmagát. 

1. Ossza meg a történetét egy olyan helyzetről, amikor büszke volt arra, hogy kapcsolatban volt az egyik dimenzióval.

2. Ossza meg egy történetét, amely fájdalmas vagy kínos eseményt tartalmaz, egy dimenzióval felülről.

3. Ossza meg azokat a sztereotípiákat, amelyekkel szembesült vagy hallott az identitás egyik dimenziójáról.

Reakció: "Talán vallásos, de nem fanatikus vagyok" 








