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BEVEZETŐ
A képzés, amelyben Ön részt vesz, része a „Neuroandragógiával a kirekesztés ellen” projektnek. Ez a tananyag,
amely a neuroandragógia alapelveire, az idegtudományi eredményekre összpontosít a felnőttoktatásban, az
emberi agy működéséről és a tanulási folyamat neurobiológiai aspektusairól szóló tudás célja az önrendelkezési
készségek elterjesztése, amelyek segítenek abban, hogy sikeresebbek legyenek, amikor új a munkahelyre vagy
az iskolába kerülnek.. A felnőtt hallgatóknak meg kell érteniük önmagukat, mint tanulókat, hogy megértsék saját
igényeiket önképzésük során.
Használhatja, mint egyfajta didaktikai eszközként, amely megkönnyíti az aktív tanulást. A programnak hat
modulja van. Minden modul rövid, elméleti bevezetést tartalmaz az agyi folyamatokról és a hatékony tanulásról
egyszerűsített információkat tartalmaz, amely segít megérteni az oktatási kudarcok lehetséges okait valamint, a
kedvező feltételek megteremtését a gyorsabb és hatékonyabb tudásszerzéshez és a készségek fejlesztéséhez.
Az anyagban olyan kérdéseket is ismertetünk, mint például a motiváció és a saját preferenciák és az oktatás
belső igények fontossága a önálló tanulás hatékony megszervezésében. Az anyagok lényeges része foglalkozik
azzal, hogy megismerjük saját képességeinket a tanulás és a tanulási környezet önálló megszervezése, a
módszerek és eszközök kiválasztása során. Így az anyagban felmérések, kérdőívek, gyakorlatok, feladatok és
bibliográfiai források kerülnek felhasználásra a workshopok során, valamint az önnálló tanulásban.
Célunk olyan készségek és képességek meghatározása, amelyek lehetővé teszik a felnőtt diákok számára, hogy
önállóan irányítsák életüket - hogy önállóak legyenek, maguk szabályozzák magatartásukat, és érezzék, hogy
bevonják őket a tanulási folyamatba, és hangsúlyozzák a tanuló aktív szerepét. A 21. századi körülmények között
a hátrányos helyzetű csoportjait felkészítsék, támogassák az önálló ismeretszerzésben, a hagyományos oktatási,
képzési formák mellett, az információs és kommunikációs technológia használatára összpontosítva.
A tanulás egész életen át tartó folyamat. A tanulás bárhol, bármikor megtörténhet, és erőforrásokat használhat
a semmiből a modern információs technológiára nyújtotta lehetőségekig. Ha ön akar tanulni, támogató
környezetetben szeretné céljait elérni, erre sok lehetősége nyílik, és képes lesz arra, hogy elkezdje a tanulást
vezesse magát ezen az úton. Figyelembe veheti az egész életen át tartó tanulás képességeinek hangsúlyait,
amely magában foglalja a problémák elemzésének képességét, meghatározza, mit kell tanulni, a know-how-t
ésmiképp tudja elérni az információt, elemezni azt és tisztában kell lennie saját korlátaival.
Fejlesztheted tudásodat a neuroandragógiával kapcsolatban a projekt honlapján:
www.neuroandragogy.eu.
A legjobbat kívánjuk mindenben, amit csinálsz!
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1. Hogyan tanul az agy - mi van akkor, ha
sikeresen, vagy sikertelenül tanultál?
1.1. a teória születése...
A neuroandragógia olyan stratégia, amely a felnőttoktatás folyamatát és az agyra és az idegtudományra
vonatkozó ismeretekre alapozza. Agyi alapú tanulás az agyi struktúráknak megfelelő tanulás.
Az agy működésének ismerete megkönnyíti a pedagógusoknak tanítását és megkönnyíti a tanulóknak a tanulást.
Az idegtudomány értelemben vett „tanulás” alapja a neuronok létrehozása. (A neuron az idegrendszerünk
alapvető szerkezeti egysége.)
Egy személy agyában 50 milliárd és 100 milliárd neuron fejlődik ki. A neuronok információt generálnak,
továbbítanak és összekapcsolják a szinapszisokon keresztül, miközben egyik cellát a másikhoz kapcsolják.
Az agyban a tudás neurális hálózatok formájában tárolódik. Minden új információ megváltoztatja az agy neurális
szerkezetét. Ezt a folyamatot az agy plaszticitásának
nevezik.
Körülbelül
20
perc
edzés
után
neuronpopuláció észlelhető a szubkortikális területen,
de a kéregbe való átjutáshoz szükséges az agy limbikus
rendszerével való együttműködés.
A limbikus rendszer
Amygdala: a temporális lebeny elülső részében fekszik,
és különböző módon érinti az érzelmeket és a
memóriát. Félelem és veszély esetén az amygdala aktívvá válik.
Hippocampus: szabályozza a relevanciát és az érzelmeket, és ez az információ átadásának „kapusa”. Ezért a
hippocampus nagyon fontos a tanulási folyamatban.
Az új információk megérkezésekor a frontális lebenyek 5-20 másodpercig tartják azt a rövid időmemóriánkban,
de a legtöbb információ nem tárolódik tovább, mert nem értékelik, hogy ez megfelelő vagy kényszerítő.
Abban az esetben, ha az új tanulást fontosnak ítélik meg, akkor azt a kéregben tárolják, az egyik lebenyben,
amely az információt a folyamat elején is megkapta. (Occipital lebeny a vizuális információkhoz, a temporális
lebeny a hallgatáshoz és a nyelvi információkhoz kapcsolódik).
Csak a neuronból a neuronba a kéregbe átadott ingerek érhetik el a hosszú távú memóriát a munkamemórián
keresztül. Ez a folyamat a tanuló egyéniségétől, de a neurotranszmitterek felszabadulásától is függ.
A neurotranszmitterek tanulási folyamatában fontos szerepet játszanak. Az aminosav neurotranszmitterek, a
glutamát, a GABA vagy a glicin, amelyek aktiválják a sejtben az ioncsatornákat, a tanulási folyamathoz az alábbi
alapvető távadók vannak:
Az acetil-kolin az egyik legfontosabb neurotranszmitter, amely felelős az információért és az információ
tárolásáért.
A dopamin fontos szerepet játszik a motivációban. Ez egy jutalomrendszer, amely magában foglalja a
kíváncsiságot, a koncentrációt és a cselekvési hajlandóságot.
A szerotonin felelős a fájdalomért, az alvásért, az éberségért és a mentális állapotért.
A norepinefrin neurotranszmitter, amely az éberséget, a figyelmet és az érzékenységet jelenti. A norepinefrin
megfelelő mennyisége jó tanulási sikerhez vezet.
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Az agyalapú tanulás alapelvei - Mi határozza meg a tanulás sikerét?

●

Az oktatási módszerek motiválása a tanuló számára és a tanulás blokkolódásának elkerülése, mint a
stressz és a szorongás.

●
●

Érdeklődés generálása, hogy a feladat fontossága egyértelmű legyen.

●
●
●

Több érzékszervi megközelítés az egyes tanulók különböző igényeinek kielégítésére.

A tanítás és a tanulás szilárd szerkezete: a logikai sorrend lehetővé teszi az agy számára, hogy
értelmes kapcsolatokat hozzon létre az új és a régebbi információk között.
Rendszeres felülvizsgálat és ismétlés: a neurális kapcsolatok újraaktiválása.
A szünetek, mint az agy tanulási akciója, időt igényel a tananyag feldolgozására.

1.2 Független feladatok - kérdőívek és gyakorlatok
1.2.1 Tevékenység 1
A tanulóknak az osztályok között elvégzendő kinesztetikai gyakorlat

A Tevékenység címe
Mit fogunk tanulni?

Mennyi idő kell
hozzá?
Szükséges anyagok
Hogyan kell a
feladatot elvégezni?

A kinesztetikus gyakorlat a limbikus rendszerhez (amygdala és hippocampus), mint
aktív, mozgó tanulás. A kinesztetikai gyakorlatok megerősítik a tanulást, mert
létrejönnek az idegsejtek közötti kapcsolatok.
15 perc

Tér
1.Kinesztetikus gyakorlat: Olyan egyenesnek kell lennie, mint egy fa törzse,
miközben az edzés közben egyik lábát fekemeli. Ennek az egyensúlynak a eléréséhez
hasznos lehet a gyökerek elképzelése, mint a fánál. Abban az esetben, ha nehezen
tudja megtartani a egyensúlyát, még néhány másodpercig is, segítséget nyújt a
képzelete Önnek.
Tegye a kezét a feje fölé, álljon egy lábra, hajlítsa meg a térdet, majd fókuszáljon a
hasára, és próbálja meg összehúzni a gyomorizmokat, hogy kiegyensúlyozott és
koncentrált legyen. Körülbelül 30 másodpercig tegye le a lábát. Rázza meg a testét a
lábait és a karjait is. Próbálja meg a másik lábbal. Koncentráljon magára, és hagyja,
hogy a gondolatai szabadon áramoljanak. Ezután tegye le a lábát és ismét rázza meg
magát.
2. Kinesztetikus gyakorlat:
Nyolcas mozgás, amely az agy bal és jobb félteke közötti együttműködést serkenti. A
kar, a szem és az egyensúly közötti együttműködést is képezi.
A térdeket kissé meg kell hajlítani, hogy a nyolcast gyakorolják.
Használja a karját és a hüvelykujját (mindkettőnek lehetősége van az ülések és az
állandó változatok elvégzésére). Húzza ki a karját előre, és hagyja, hogy a hüvelykujj
felfelé forduljon. Fókuszáljon szemével a hüvelykujjával, miközben húz egy nyolcast
a levegőben. A szemnek inkább a hüvelykujját kell követnie, mint az egész testét.
Fontos, hogy a fekvő nyolcas átkelőhelye közvetlenül előtte legyen. Gyorsan
gyakorolja ezt a mozgást háromszor a jobb karral, majd a bal karral és a
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hüvelykujjával.
Utolsó lépésként keresztezett ujjakkal mozgasson (hajtogatott kezek). Ezután rázza
meg a magát, különösen a karját és a lábát.
Később hozzáigazítva
Az osztálytermi gyakorlatok élénkvé teszik a tanulást:
https://www.edutopia.org/video/classroom-exercise-makes-learning-lively

Forrás

1.2.2 Tevékenység 2

Információk strukturálása és szervezése

A tevékenység címe
Mit fogunk tanulni?

Mennyi idő kell hozz?
Szükséges anyagok
Hogyan kell a
feladatot elvégezni?

Az információk strukturálásával és megszervezésével újrahasznosítható a hosszú
távú memória részeként.

10 perc
Papír és toll
3 módszer, amely segít az információk strukturálásában:
1. Hasonlítsa össze a hasonló információkat, és jelölje meg a fontos tényeket a
jelölőkkel. Bontsa ezt az információt kisebb csoportokba.
2. A fontos ötletek összefoglalása három csoportban. A három ötlet
összefoglalása jó tanulási struktúrát ad az olvasónak. Sok viccet, verset és
beszédet írtak már egy háromszögben.
3. Hozzon létre egy elme térképet, amely támogatja az agy kódolását. Az elme
térkép alapvetően egy olyan diagram, amely összeköti az információkat egy
központi témában. Az agytérkép egy természetes szerkezettel rendelkezik,
amely a központban kezdődik, és vonalak, szimbólumok, szavak, színek és
képek áradnak szét.
Próbáljon meg megjegyzéseket készíteni a felsorolás után az egy stratégiával vagy
még egy másikkal:
Táblázat, kés, tányér, kanál, csésze, villa, kancsó, ablak, csészealj, virág váza, macska,
sárgarépa, káposzta, csirke.

Forrás

Adaptálva: „ Gedächtnistraining“, Übungen &Fakten für ein leistungsstarkes
Gedächtnis, M. Powell, Parragan

NEUROANDRAGÓGIA A KIREKESZTÉS KOCKÁZATÁNAK KITETT FELNŐTT TANULÓK CÉLCSOPORTJAIBAN
Oktatási anyagok a workshop résztvevőinek - Felnőtt tanulók a hátrányos helyzető csoportokből
5

1.2.3. Tevékenység 3

A tevékenység
címe
Mit fogunk
tanulni?
Mennyi idő
kell hozzá
Szükséges
anyagok
Hogyan kell a
feladatot
elvégezni

Loci módszer és ismétlés

A loci módszer használatával hosszú távú emlékeket tapasztalhat a különböző helyek, tárgyak,
emberek, színek, zajok és szagok sokaságának tapasztalata segítségével. A sikerhez többször kell
gyakorolni a módszert; ezért a legjobb, ha megismételjük a gyakorlatot.
Az idő attól függ, hogy milyen elemeket szeretne tanulni.

Papír, toll, egy szoba vagy hely, amit nagyon jól ismer (mint a lakás, osztály, iroda)

1. Készíts egy listát az összes olyan dolgról, amit tanulni fog. A listát szétválaszthatja úgy,
hogy minden szakasz 6-15 elem közötti legyen. (Például képletek vagy szókincs)
2. Válasszon egy helyet (lakás, osztály, iroda), amely elegendő helyet biztosít ahhoz, hogy
elhelyezhesse az elemeket különböző helyekre. A helynek olyan helyen kell lennie, amit
igazán jól ismer. Ez azért van, mert az adott elem mindegyik elemére emlékeztetni
fogja, ez az elem a következetes memória lesz.
3. Változtassa a helyét, de mindig kövesse az irányt. (vagyis mindig balra menjen).
Ugyanezen irányt követve könnyebb lesz megismerni, hol van, amit elhelyezett újra és
újra gyakorolva ezzel a loci módszert.
Minden szobában ugyanazt a szabályt kell követnie, ha körbe jár. Ez megkönnyíti az
összes elemre történő emlékezést a szobában.
4. Rajzoljon egy térképet az egész helyről, ahol a dolgokat elhelyezték.
5. Most csatlakoztassa az egyes elemeket, és meg kell tanulnia egy útvonalat az elemről az
elemre. Minden elemhez találjon ki egy jó történetet, amely összeköti azt a szobával.
Próbálja meg ezeket a történeteket olyan viccesnek és furcsanak megalkotni,
amennyire csak lehetséges. Használja az összes érzéket: szín, hang, szag, íz és mozgás.
Minél részletesebb, az egyes tételekhez készített történetet, annál valószínűbb, hogy
emlékezni fog rájuk.

Forrás

Adapted from
E
http://www.snsfc.org.uk/data_files/letters/Revision%20techniques%20SNSFC%202015%20v3[1]
[1].PDF
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1.3. További olvasható anyagok és források az önképzéshez
Könyvek:

●

M. Powell, „Gedächtnistraining“, Übungen&FaktenfüreinleistungsstarkesGedächtnis, Parragan.

●

F.L. Hütter, S. Mareike (2017): Neurodidaktikfür Trainer. Trainingsmethodeneffektivergestaltennach
den neuestenErkenntnissen der Gehirnforschung. Bonn: ManagerSeminareVerlags GmbH.

●

R. Göppel (2014): Gehirn, Psyche, Bildung. Chancen und GrenzeneinerNeuropädagogik. Stuttgart: W.
Kohlhammer.

●

H. Reiter (2017): HandbuchHirnforschung und Weiterbildung. Wie Trainer, Coaches und Berater von
den Neurowissenschaftenprofitierenkönnen. Weinheim und Basel: BeltzVerlag.

Internetes cikkek:

●

T.J. Carew, S.H. Magsamen (2010): Neuroscience and Education: An Ideal Partnership for Producing
Evidence-Based Solutions to Guide 21st Century Learning. In: Neuron. Volume 67, Issue 5, p. 685–688.

●

J. Trníková, E Petlák (2012): Neuroscience as a Basis for Innovations in Educatio. In:
ActaTechnologicaDubnicae.Volume 2, 2012, Issue 2, p.43-51.

●

R. Cheney (2017): "Kinesthetic Teaching Strategies for Adults in a Lecture Setting" (2017). Honors Senior
Theses/Projects. 121. https://digitalcommons.wou.edu/honors_theses/121

●

D Cullen, N Andrews (2015): Revision Techniques that work. St Neots Sixth Form Centre.ePub
eBook,http://book-me.net/files/revision-techniques-that-work-st-neots-sixth-form.pdf

Tematikus weboldalak:

●

Annenberg Foundation (2017): Neuroscience and the classroom: Making connections. A course for K12 teachers, Online program, http://www.learner.org/courses/neuroscience/

●

Peg system for Remembering Lists, Blog; https://www.memory-improvement-tips.com/rememberinglists.html

●

Blog York University, PART 1: Learn How to Memorize – Top 6 Memorization Techniques,
https://oneclass.com/blog/york-university/4671-part-1-learn-how-to-memorize-top-6-memorizationtechniques-2.en.html
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2. A kötelességtől az örömig - hogyan lehet
önfejlesztési motivációt építeni?
2.1. Egy kis elmélet...
Talán jól ismeri az alábbi érzést. Nem akarok felkelni, dolgozni, tanulni…
Motiváció hiányában aligha lehet saját életüket kezelni és saját céljaikat elérni. Azok, akik érdekelnek - családod,
barátok és kollégák - motiválhatnak, de a legjobb szándékuk ellenére a külső motiváció általában nem olyan erős
vagy hatékony, mint egy belső motiváció.
A belső motiváció sokkal erősebb, és sokkal hosszabb időre lehetővé teszi, hogy a tanulásra összpontosíton.
Tanulni fog, mert szüksége van rá, mert tényleg akarod és élvezed ezt. Rájön, hogy ez a tanulás a célok felé
mozdít. Tudnia, hogy amit csinál, mi a saját erőssége. A belső motiváció és a személyes célok kombinációja
jobban növelheti a haladásodat, mint bármi más.
Külső motiváció = Ezt azért teszem, mert valaki azt akarja, hogy ezt tegyem.
Belső motiváció = Ezt azért teszem, mert ezt akarom.
A személyes fejlődést mindig a belső motiváció táplálja. Az első lépés a személyes fejlődés útján a változás
meghozatalának döntése. Nem számít, hogy az, amit akarsz, új készségeket szerzel, megváltoztat valamilyen
viselkedést vagy bármilyen más változást idéz elő; mindezek a célok nem érhetők el erős akarat és kitartás nélkül.
A változtatáshoz általában szükség van a bátorságra, hogy elhagyja a kényelmi zónáját. De a kényelmi zóna
annyira kényelmes, kellemes, tele van ismert dolgokkal, rutinokkal és sztereotípiákkal. Akkor miért hagyjuk el?
Képzelje el, hogy a kényelmi zóna hasonló a lakóterülethez, amely kényelmet és biztonságot nyújt. Egyszerűen
fogalmazva, ez egy olyan lelkiállapot, ahol kellemesen érzed magad. Minden (mint az önfejlesztés, a
továbbképzés stb.) arra ösztönöz, hogy kijusson onnan, ezt kényelmetlennek érzi.
A probléma az, hogy agyunk a változást kockázatként érzékeli. És amikor egy egészséges ember hosszú ideig
tartózkodik a komfortzónában, nem törekszik arra, hogy elmozduljon és fejlessze önmagát, az önfejlesztés
megáll a személyiségromlás generálódik. Ezért ezt kell hagynunk.
Próbálja meg eltávolítani az életében az elért eredményeket. Legyen egy képe az életéről, és válaszoljon a
következő kérdésekre:
•
•
•

Mit értél el eddig az életedben?
Milyen akadályokat és nehézségeket kellett leküzdeni?
Mire vagy büszke?

És most egy fontos kérdés: elérted ezt a kényelmi zónádban? Valószínűleg a válasz az, hogy nem. Büszkék
vagyunk arra, hogy meg kellett keresnünk ezt a kényelmi zónán kívül. A külső az a hely, ahol fejlődünk és
növekszünk, ahol a kihívások elérhetnek és ahol fejleszthetjük magunkat.
A motiváció alapszabályai a következők:
• Ne félj elhagyni a kényelmi zónádat
• Ne félj hibázni
Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
felhasználásáért.
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•
•
•
•
•
•
•

Pozitív hozzáállás és elvárások
Keress inspirációt az emberektől és az irodalomból
Ugord át az akadályokat és összpontosíts a problémák megoldására
Fejezzd be mindazt amit elkezdtél.
Ne hallgass túl sokat mások véleményére
Ne vegyed szívedre a dolgokat
Ne hasonlítd magad össze másokkal, légy önmagad

Nem vagy biztos az első lépésben? Hogyan találjuk meg a tanuláshoz és az önfejlesztéshez szükséges megfelelő
motivációt? A következő gyakorlatok segítenek.

2.2 Független feladatok – Kérdőívek és gyakorlatok
2.2.1. Tevékenység 1
A tevékenység címe

Saját motivációm az önfejlesztésre

Mit fogunk tanulni?

Ön a következő 6 hónapban meg fogja határozni az önfejlesztési céljait, és gondolja
át a motivációk forrását, mit szeretne elérni, és miért.

Mennyi idő kell
hozzá?

60 perc

Szükséges anyagok

Hogyan kell a
feladatot elvégezni?

tollak
papír
színes ceruzák vagy kréták
Keresse meg a következő kérdésekre adott válaszokat:
• • Mit szeretne elérni az önfejlesztés során a következő 6 hónapban?
• Mit akar javítani? Mit szeretne dolgozni?
• Miért akarja pontosan ezt megváltoztatni? Milyen előnyökkel jár az Ön számára?
Mi a motiváció?
• Hogyan fog dolgozni vele?
• Ki segíthet?
C
• Van valami, ami most blokkolja Önt, és megakadályozza, hogy kiszálljon a
kényelmi zónájából?
Próbálja meg elképzelni a változást a lehető legrészletesebben. Képzelje el, hogy 6
hónap telt el, és sikeres változásról beszélhet. Mit mondana? Hogy nézne? Hogy
érzné magát? Kinek szólna róla?
Rajzoljon egy képet arról, hogy a változás hogyan néz ki, és láthatóvá teszi azt. ami
emlékezteti önmagát a végcéljáról, és segít megőrizni motivációját.

Forrás

Saját forrás

2.2.2. Tevékenység 2
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A tevékenység címe

Fedezze fel tanulási szokásait

Mit fogunk tanulni?

A tanulási szokásokat és a tanulás módjait feltérképezi. Létrehoz egy új stratégiát a
hatékony tanuláshoz.

Mennyi idő kell
hozzá?

60 perc

Szükséges anyagok

tollak
papír

Hogyan kell a
feladatot elvégezni?

Válaszolj a következő kérdésekre:
1. Mit szeretsz tanulni?
2. Mi az amit Ön könnyen meg tud tanulni?
3. Mit nehéz nehéz tanulni?
4. Hogyan tanul?
5. Mennyi időt fordít az új dolgok tanulására?
6. Mi segít az új információkra történő emlékezetében?
7. Mikor volt az utolsó alkalom, hogy megtanult valamit? Mi volt az?
8. Ismeri a tanulási stílusát?
9. Hogyan írná le azt?
10. Mely források teszik könnyebbé az emlékezést? (könyvek, videók, hallás utáni
tanulás, fizikai / motorikus tevékenység…)
11. Hogyan javíthatja koncentrációját a tanulás során? Mit kell elkerülnie?
Összefoglalja az előző gyakorlat eredményeit legalább 8 olyan feltételre, amelyeket
meg kell felelni ahhoz, hogy könnyen tanulhasson. Használja az elme feltérképezési
technikáját úgy, hogy saját elme térképét rajzolja fel a papírra - egy útmutató a
létrehozásra egy elme térképet és együtt dolgozni vele.
cseh nyelven találhatók : http://www.havrlikova.cz/mapovani/ and
http://www.havrlikova.cz/myslenkove-mapy/
angolul: https://imindmap.com/how-to-mind-map/ and
http://www.mindmapinspiration.com/drawing-a-mind-map-from-start-to-finish/ .
List 6 factors that can threaten your focus and which you will try to avoid while
learning.

Forrás

Saját forrás

2.2.3 Tevékenység 3
A tevékenység címe
Mit fogunk tanulni?

Mennyi idő kell
hozzá?

A szokások építése
A szokás létrehozásának folyamatát végzi, és megpróbálja hatékonyan végrehajtani.
Meg fogja tanulni, hogyan hozhat létre hatékony szokásokat. Saját maga növeli
önbizalmát.

120 perc a szokás létrehozásához
+ 30 végrehajtási nap

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
felhasználásáért.

10

Szükséges anyagok

Hogyan kell a
feladatot elvégezni?

A szokások táblázata
Toll
1 melléklet
2 melléklet

Gyakran szeretnénk valamit változtatni. Képzési kurzusunkban elkötelezhetjük
magunkat, hogy „napi 5 idegen szót tanulunk meg, kezdjük jobban megszervezni az
időt”, stb. De a való életben ez nem fog megtörténni nagyon gyakran. Általában a
szokásaink megváltoztatásával kezdjük, nyomás alatt vagy még soha nem indulunk
el. Tudatosan a motivációnk kezd zsugorodni, önbizalomunkat, és csökkenni fog,
mert ígérünk valamit, amit nem teljesíthetünk, és végül a régi szokásaink továbbra is
fennállnak.
Általában egy új szokás létrehozása és a régi helyettesítése 21-30 napot vesz igénybe
(a szokás nehézségétől függően). Rossz magatartást fedezhet fel magának, vagy
visszajelzéssel tudatosíthatja azt. Akárhogy is, ne felejtsen el eldönteni, hogy mi
okozza a rossz szokást, és az miképp nyilvánul meg.
Próbálja ki.
1. Válasszon egy dologot, amit sokáig elhalasztott, és amit el akarja újra kezdeni
(hideg zuhanyozással reggel, 5 km-t gyalogolva stb.), vagy válasszon egy nem kívánt
szokást (túl későn eszik), amelyet meg akar változtatni. Ha van többféle szokás amit
meg akar változtatni, válasszon egy olyat, amelyet élvezni fog.
2. Hozzon létre egy elkötelezettséget és írja le.
3. Zárja be a szemét, és képzelje el az új szokását. Készítsen egy tervet, amely segít
az új szokás végrehajtásában (mit fogsz tenni / mit fogsz változtatni, hogyan
változtatod meg és miért változtatod meg).
4. Jegyezzen fel minél több okot, azért, hogy miért akarja megvalósítani az új
szokást (mit jelent ez a szokás, és mit veszíthet el, ha nem hajtja végre). Ezután az
alábbi skálán jelölje meg a motiváció és az elszántság erősségét. (A skála az 1.
mellékletben található). Tűzzön kijutalmat a részleges célok eléréséhez.
5. Ismételje meg az új szokást naponta amit eltervezett.
6. A szokások táblázata a 2. mellékletben található példákkal. Minden nap meg kell
jegyezni, hogy sikerült-e teljesíteni az új szokásait.
7. Ne adja fel és ne jutalmazza meg magát minden egyes lépésért, amely segít a
szokásainak megvalósításában (jutalmazza magát az első hét minden napján, majd
minden hét után, és végül készítsen egy „legnagyobb ünnepséget” 21 - 30 nap
után.)
8. Fókuszáljon az új szokásra, emlékeztesse magát rendszeresen, és pozitívan
gondoljon rá.
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Az új szokás megismeréséhez szükséges idő után válaszoljon a következő
kérdésekre:
• Sikeresen lett beállítva a szokás?
• Mi segített ebben?
• Mi bonyolította a szokás végrehajtását?
• Milyen tanulságokat tanultál ebből a tapasztalatból?

Forrás

Saját forrás

2.2.4. Tevékenység 4
A tevékenység címe

Motivációs idézetek

Mit fogunk tanulni?

Tudni fogja, hogy mi motiválja Önt, és megadja a

Mennyi idő kell hozzá?

120 perc

motivációt a cselekvés befejezéséhez.

papír
könyvek, folyóíratok, napilapok
internet
attachment no3

Szükséges anyagok

Hogyan kell a feladatot elvégezni?

Keressen néhány idézetet vagy híres mondást, amely bátorságot
adhat az új szokások megtartására, a komfort zónából való
kilépésre és motiválására. Tegye ezeket az idézeteket a hat
elkészített dobozba. A motivációs idézetek dobozai a 3.
mellékletben találhatók

Az alábbi példák inspirálhatnak:
„Ha úgy gondolja, hogy igaza van, vagy úgy gondolja, hogy téved,
igazad van. Amikor biztos vagy benne, támogatod. Emlékezz erre.
Tony Robbins

„A bajnokok nem a tornateremben készülnek. A bajnokok olyan
dolgokból készülnek, amelyeken belülük mélyen van - vágy, álom,
látomás. El kell tartaniuk az utolsó pillanatban kitartást, kicsit
gyorsabban kell lenniük, rendelkezniük kell a készséggel és az
akarattal. De az akaratnak erősebbnek kell lennie, mint a készség.
” Muhammad Ali
Válaszolj a következő kérdésekre:
• Miért választotta ezeket a konkrét idézeteket?
• Milyen különleges dolog motiválja Önt?

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
felhasználásáért.
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• Mit mond ez a választás?
• Használhatja-e azokat a korábbi gyakorlatokban? Hogyan?

Válassza ki a legjobban tetsző idézetet, és tegye látható helyre.
Írja át és tegye le a hűtőszekrényre, tegye azt a mobiltárcájába, a
mobiltelefonra stb. Hogyan segíthet ez Önnek?

Forrás

Saját forrás

2.3. További olvasható anyagok és források az önképzéshez
Könyvek:


Alchymista, Paulo Coelho, 2005



The Alchymist, Plulo Coelho, 1995



Konec prokrastinace, Petr Ludvík, 2013



The end of procrastination, Petr Ludwig, 2015



Naděje bez hranic, Lea Paulínová, 2007



Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace, kolektiv autorů, 2009



Das grosse Buch der Lerntechniken: Konzentration steigern, Gedächtnis trainieren, Lernstrategien
anwenden, Prüfungen bestehen Gebundenes Buch – 22. August 2005



Learning: The Ultimate Learning Guide - How To Become Successful In Any Subject With Amazing Brain
Training Techniques!, Anthony Myers, 2016



Pohádka o ztracené krajině, Radvan Babouh, 2018



Flow: O štěstí a smyslu života, Mihaly Csikszentmihalyi, 2015



Flow: The Psychology of Optimal Experience (Harper Perennial Modern Classics), Mihaly
Csikszentmihalyi, 2008



Práce jako duchovní úkol, Anselm Grün & Friedrich Assländer, 2011



Spirituell arbeiten. Dem Beruf neuen Sinn geben, Anselm Grün & Friedrich Assländer, 2010



Vlastní cestou, Ján Košturiak, 2016



Peníze nebo život? Tomáš Hajzler, 2013



The Element, Ken Robinson, 2009



Ve svém živlu, Ken Robinson & Lou Aronica, 2017
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Internetes cikkek
 10 top aplikací pro osobní rozvoj:
https://www.studentmag.cz/top-10-aplikaci-pro-osobni-rozvoj-poznejte-lepsi-ja/


Toužíte po úspěchu? 5 kroků, jak na to (díl č. 2), Zdenka Tomaidisová,
https://chcizmenu.blogspot.com/2013/01/touzite-po-uspechu-tak-si-ho-vytvorte.html

 9 bodů, které Vám pomohou opustit komfortní zónu,
https://svetuspesnych.cz/9-bodu-ktere-vam-pomohou-opustit-komfortni-zonu/
 Proč je někdo svině a někdo hrdina,
https://www.growjob.com/clanky-personal/proc-je-nekdo-svine-a-nekdo-hrdina/
 Multiple Intelligences Self-Assessment,
https://www.edutopia.org/multiple-intelligences-assessment
 Teorie rozmanitých inteligencí,
https://www.jazykovy-koutek.cz/?p=6241
 Every day hero,
https://procrastination.com/blog/11/everyday-hero-adela
 The state of flow,
https://procrastination.com/b
HYPERLINK
otto"log/12/the-state-of-flow-otto

"https://procrastination.com/blog/12/the-state-of-flow-

 Why personal development is critical to sucess,
https://www.success.com/rohn-why-personal-development-is-critical-to-success/
 18 tricks to make new habits stick,
https://www.lifehack.org/articles/featured/18-tricks-to-make-new-habits-stick.html
 Personal development,
https://www.skillsyouneed.com/ps/personal-development.html

Tematikus weboldalak


Psychologie, https://psychologie.cz/



Mít vše hotovo, http://www.mitvsehotovo.cz/



Tomáš Hajzler, https://www.tomashajzler.com/



Mindtools, https://www.mindtools.com/



Life hacker, https://lifehacker.com



Austin Kleon, https://austinkleon.com/

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
felhasználásáért.
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3. Hogyan ismerjük fel a saját igényeit és a
tanulásra való hajlamunkat?
3.1 Egy kis elmélet...
Az egyén személyisége magában foglalja a gondolatokat, kogníciókat, érzelmeket, érzelmi mintákat és
viselkedéseket, amelyek bizonyos dolgokat tesznek és mondanak el. Személyiségünk identitásunk, jellemzőink
összessége, mind a megszokott, mind a megszerzett tudás, készségek, képességek. Tehát mindannyian egyediek
vagyunk. A magunk ismerete azt jelenti, hogy önmagunk felé fordulunk. Tudatában vagyunk annak melyek az
erősségeink, jó pontjaink, tulajdonságaink és készségeink, végül mindez segít nekünk az önbecsülés és az
önbizalom megteremtésében. Másrészt a gyengeségeink tisztán látása segíthet nekünk felismerni és javítani
azokat. Minél jobban ismerjük magunkat, annál jobbak lehetnek a döntéseink. Amikor jól ismerjük magunkat,
lehetőségünk van arra is, hogy megváltoztassuk önmagunkat. Ez a változás tudatosabbá és kompetensebbé
tehet bennünket. Valójában ez segít nekünk a célok meghatározásában, és önmagunk fejlődéséhez vezet.
Az önfejlesztés vagy a személyes fejlődés a legfontosabb tényezője, amely befolyásolhatja személyiségét, és
ez egy egész életen át tartó folyamat. Maslow (1970) azt sugallja, hogy minden embernek van egy beépített
szükséglete a személyes fejlődésnek, amely az önmegvalósításnak nevezett folyamaton keresztül történik. A
Maslow hierarchiája leggyakrabban piramisként jelenik meg. A piramis legalacsonyabb szintje a legalapvetőbb
szükséglet (azaz az étel, a menedék stb.), Míg a legösszetettebb igények a piramis tetején találhatók (szellemi
igények, a potenciál teljesítése, a célok elérése). Az önmegvalósítás kulcsa az önismeret, hiszen magunk és
személyiségünk ismerete, és a tökéletlenségünk ellenére magunk elfogadása. Ez magában foglalja
mindannyiunkat, például gondolatainkat, érzelmeinket, szerelmeinket, a minket esetleg nem kedvelőket. Mindez
két szempontra összpontosít: a) hogyan érzékeljük magunkat és b) hogyan mások észlelnek minket. Mindkét nézet
együttesen ad egy teljes képet az önmagunkról Számos módon, technikával és eszközzel lehet ezt mérni, például
a SWOT elemzés vagy a Johari ablakmodell (ezek a tevékenységekben találhatók).

Mi a helyzet a tanulási igényekkel (például az írástudással, a számolással, a tudással, a készségekkel, a
problémamegoldással…)? A tanulási és fejlesztési szükséglet az a tudás, készség vagy magatartás, amelyet meg
kell szerezni ahhoz, hogy a feladatokat elvégezzük. Hogyan lehet felismerni őket? Hogyan tudjuk azonosítani
őket, felismerni a tudás és a készségek jelenlegi szintjét, valamint a feladathoz szükséges ismeretek és készségek
szintjét? A tanulási igények azonosítása segít a stratégiák és technikák kifejlesztésében, a kompetencia
fenntartásában és a gyakorlat javításában. A felnőttek többsége megvizsgálja, hogy milyen képzések állnak
rendelkezésre általánosságban, és döntenek, hogy melyik lenne közülük a legérdekesebb és megfelelőbb
számukra. Sokan nem próbálják meg először azonosítani a fejlesztési szükségletüket vagy a tanulási igényüket,
majd ki kell dolgozniuk az igények kielégítésének módjait, amelyek lehetnek önképzésre épülő lehetnek képzési
kurzusok.
A személyes fejlődési terv nagyon hasznos lehet ebben a helyzetben. Ez azért van, mert a személyes fejlesztési
terv lehetővé teszi, hogy azonosítsd a fejlesztési igényeid, és megtervezd, hogy milyen tanulási tevékenységet
szeretnél folytatni.
Warwick Egyetem szerint 3 fázis van az igények meghatározásához:

1.

Határozza meg, hogy milyen készségek, ismeretek és viselkedések szükségesek ahhoz,
hogy jól elvégezze munkáját.
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2. Nézze meg azokat a készségeket, ismereteket és viselkedéseket, amiket most már jelenleg is
megvannak.
3. A hiányosságok azonosításához hasonlítsa össze a „tényleges” -et a „szükséges” -vel. Ezek az Ön
fejlesztési igényei.

A személyes fejlesztési terv egy másik példája a SMART cselekvési terv, amelynek célja, hogy mérhetővé tegye
céljait és hogy jobban tudja kezelni a személyes eredményeit, a SMART jelentése:
 Specifikus (Ki, mi, hol, miért?)
 Mérhető (számszerűsíteni vagy minősíteni kell, hogy a cél melyik szakaszban érhető el)
 Elérhető (célokat kell kitűzni, mit kell tenni a cél elérése érdekében?)
 Relevancia (a célnak mindig egy általános célhoz kell kapcsolódnia)
 Idővel kötött (mikor kívánja elérni a célját?) (Blanchard K, 1985)
„A tanulás megtanulása az Ön legfontosabb képessége, mivel az átjárót biztosít minden más fejlesztéshez. A
tanulás kulcsfontosságú, ha nem a legfontosabb életkészség.” (Peter Honey). Az önismeret és a tanulási igények
azonosítása összefüggésében segít megérteni tanulási stílusát. A tanulási stílusokat Peter Honey és Alan
Mumford fejlesztette ki, Kolb munkájára alapozva, és négy különböző tanulási stílusot vagy preferenciát
azonosítottak: Aktivista, Teorerista, Pragmatista és Reflektor. Az mindenki tanulási stílusának megértéséhez
Honey és Mumford 80 kérdéssel alkotott meg egy tanulási stílus kérdőívet. Ezzel az eszközzel információt kaphat
magáról és tanulási igényeiről...
Az agyad egy csodálatos eszköz, tele az önirányított tanulás lehetőségeivel. A neuroplaszticitásnak
köszönhetően tudatos funkcióid mind javíthatók, nem kell csökkenniük. Az önképzés az a tanulás új formája,
amely a mindennapi tevékenységnük szempontjából releváns készségekkel rendelkezünk. A tudomány az
önirányított tanulást „olyan folyamatként írja le, amelyben az egyének a kezdeményezését mások segítsége
nélkül alakítják ki a tanulási igényeiket, azok diagnosztizálásában, a célok megfogalmazásában, az emberi és
anyagi erőforrások meghatározásában, valamint a tanulási eredmények értékelésében”. Az irányított tanulás az
alábbiak szerint alakul:

1. Azok a személyek, akik megtanulják a tanulás kezdeményezését, többet és jobban tanulnak, mint azok,
akik a tanárok lábánál ülnek.

2. Az önirányított tanulás jobban illeszkedik a pszichológiai fejlődés természetes folyamataihoz.
3. Az oktatásban bekövetkezett új fejlemények nagy része komoly felelősséget hárít a tanulókra, hogy
saját kezdeményezéseikban saját személyiségüket adják.
Hasznos lehet ha egy kollégával, felnőtt tanárral, karrier tanácsadóval, vagy a szervezeten kívüli személyekkel
folytatott beszélgetés, aki ismer Téged és munkádat, és segíthet abban, hogy objektív képet kapjon a maga által
azonosított tanulási és fejlesztési igényekről. A sikeres önálló tanulmányhoz mind a diákok, mind az oktatók
bizonyos feladatai vagy szerepei szükségesek, a Waterloo Egyetem Oktatási Kiválósági Központja szerint:
A diákok szerepe
 Értékelje a készségét a tanulásra
 Határozza meg tanulási céljait és dolgozzon ki egy tanulási szerződést
 Figyelje a tanulási folyamatot
 Kezdje a kezdeményezést a tanulási folyamat minden szakaszára — egyen motivált
 Értékelje újra és módosítsa a célokat a tanulmányi egységben
 Szükség esetén forduljon tanácsért oktatójához

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
felhasználásáért.
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Az oktatók szerepe tanácsadásban
 Építsen kooperatív tanulási környezetet
 Segítse motiválni és irányítani a tanulók tanulási tapasztalatait
 A tanulók tanulási kezdeményezéseinek megkönnyítése
 A tanulási folyamat során adott esetbenbiztosítsa a konzultációt
 Szolgáljon tanácsadóként, nem pedig formális oktatóként

3.2 FÜGGETLEN FELADATOK – KÉRDÉSEK ÉS KÉPZÉSEK
3.2.1. Tevékenység 1
Johari ablak

A tevékenység címe

• Az önismeret megszerzése
• A személyiség jobb megismerése.
• Hogy jobban megértsd magadat azáltal, hogy megvizsgálod, hogyan írnád
le magadat, és azt összehasonlítanád azzal, hogy mások hogyan
jellemeznénekk téged.
• A nyitott önkvadráns kibővítése azzal a szándékkal, hogy gyümölcsöző
kapcsolatot alakítsunk ki magunkkal a többiekkel is.

Mit fogunk tanulni?

Mennyi idő kell
hozzá?
Szükséges anyagok
Hogyan kell a
feladatot elvégezni?

45’-60’ perc



Johari munkalap (4. melléklet)

1. Vegye ki a Johari ablak munkalapját, és tekintse át a melléknevek listáját.
2. Válassza ki azt 5 vagy 6 melléknevet, amit a saját személyiségének legjobban leírja
. Ezeket ideiglenesen átmásolhatja és beillesztheti a rejtett saját cellába.
3. Nyomtasson ki legalább 3 példányt a melléknevek listájáról, és adjon másolatot
azoknak az embereknek, akikkel együtt dolgozik (formális foglalkoztatásban,
önkéntes beállításoknál vagy osztálytársaknál), hogy megbízható, őszinte, mégis
támogató visszajelzést kapjon. Kérj meg mindenkit, hogy válasszon 5 vagy 6
melléknevet, amelyek szerintük a legjobban leírja a személyiségedet.
• MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy nem látják a saját magad által
választott mellékneveket.
4. Amikor megkapja a melléknevek listáját azoktól, akiket kértek
Visszajelzés, másolja és illessze be őket a vak önálló cellába.
5. Tekintse át a mellékneveket mind a vak, mind a rejtett önsejtekben. Mozgasson
minden olyan melléknevet, amely mindkét cellában megjelenik.
6. Bármely cellában nem szereplő melléknevet át lehet vinni a melléknév listából az
ismeretlen saját cellába.
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Known to Self

Not Known to Self

Ismerj meg másokat

Nyitott polc

Vak polc

Mások által nem
ismerve

Rejtell polc

Ismeretlen polc

This worksheet and activity is based on:
Lu Luft, J., & Ingram, H. (1955). The Johari Window: A graphic model for
interpersonal relations. Los Angeles: University of California Western Training
Lab.,Luft, J. (1970). Group processes: An introduction to group dynamics (2nd ed.).
Palo Alto, CA: National Press Group.

Forrás

https://docs.google.com/document/d/1HJRiUiTYz2pnkKQwkiHFO3vrqEVIdE_9WA83TECVig/edit#heading=h.2rpmfidby8v6
1. Készítsen szakmai önéletrajz tervezetet az önmeghatározás
dimenzióira. Beszéljen az osztálytársaival.
2. Hogyan jellemeznéd magadat az önmagad dimenziói szerint?
Beszéljétek meg a gondolatait egy osztálytárssal.
3. Milyen munkában fejezheti ki magát? Ön folytatja ezt a
munkát, vagy tervezi-e ilyen munkát találni? Beszéljétek meg a
választ egy osztálytárssal.

Egyéb információk

3.2.2. Tevékenység 2
Személyes fejlődés és tanulási terv

A tevékenység címe
Mit fogunk tanulni?

Mennyi idő kell hozzá?
Szükséges anyagok

A személyes fejlesztési terv összeköti az élet minden területét. A személyes
fejlesztési terv az élet iránymutatója: a célokat, hogyan kívánja elérni a
készségeket, amelyekre szüksége van ahhoz, amilyen szokásokat el kíván érni.
Olyan területekre kell kiterjednie, mint a karrier, az oktatás, a kapcsolatok és az
önfejlesztés. „A személyes fejlődési terv olyan cselekvési terv, amelyből eljuthat,
ahonnan éppen most van, ahol a jövőben akar érni. Ez magában foglalhatja a
kemény készségeket (például a projektmenedzsment készségeket), valamint a
lágy készségeket (például az aktív hallgatást). ”
A célmeghatározás egy hatékony folyamat az ideális jövőnk
végiggondolkodására, és arra, hogy motiválja önmagát, hogy a jövőképét
valósággá alakítsa.
45’-60’ perc
Személyes fejlesztési terv munkalap (5. melléklet)

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
felhasználásáért.
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A személyes fejlődési és tanulási terv létrehozásának lépései
Hogyan kell a feladatot
elvégezni?

1. Tervezze meg a “tanulási látását”.
Vegyük az első lépést: Gondolj magadra, hogy meghatározd, mit szeretnél
tanulni. Gondolj arra, hogy hol akarsz élni a jövőben, és mit akarsz elérni. Írj le
mindent, ami fontos neked, beleértve a szenvedélyeidet és mi boldoggá tesz.
Ez segít meghatározni, hogy mit kell megtanulnia ahhoz, hogy eljuthasson a
kívánt helyre. Ezt a „tanulási látásnak” nevezzük.







Írja le, hogy a pálcika magával ragadjon!
Legyen igaz, hogy meggyőződjenek arról, hogy a látásod a legjobb
változatát teszed magadnak.
Vegyük figyelembe az élet több területét. A munka nem az egyetlen
hely, ahol tanulhatunk!
Korlátozza magát a jelenlegi képességei és képességei alapján.
Gondoljon olyan dolgokra, amelyek kikényszerítik Önt a kényelmi
zónából.
Írja le a dolgokat, amik szerint az emberek azt akarják, hogy
megtegyenek. Ez nem az, ami boldogan gyakorolja Ön.

Van-e elképzelése? Nézzük meg, hogy milyen lesz a tanulási útja.
2. Fejleszteni kell tanulási tervét
Amint meg tudja állapítani, hogy hová akar eljutni, itt az ideje, hogy elkezdjük
kutatni, hogyan juthatunk oda. Tanuljon olyan emberektől, akik inspirálják a
tanulási látását.
A terv elkészítése egyszerű…
3. Határozzátok meg, hogy „Vége”, amit szem előtt tartva tanulási elképzelésed
eléréséhez:
• Ha ez nehézségekbe ütközik, legyen egy perced, hogy bezárd a szemed, és
képzeld el magad az új életben. Lehet, hogy a strandon vagy, tanítasz egy
osztályt, vagy valakit mentorálsz.
4. Keress egy vagy több személyt, aki tükrözi azt a személyt, akit szeretnél lenni:
• Lehet, hogy valaki, akit igazán csodál, vagy valaki, aki olyan tulajdonságokkal
rendelkezik, amelyek szerinted ideális.
5. Végezz néhány kutatást arról, hogyan jutottak el oda:
• Ha híres, akkor valószínűleg információkat talál róla az interneten.
• Ha nem ismert, akkor közvetlenül beszélhetünk vele. Megtiszteltetés
számukra, hogy tudják, hogy valaki felnézett rájuk.
6. Miután ismeri a végét és a kezdetét, kitalálja a fontos mérföldköveket:
• Vajon ez az ember küzdött?
• Megszerzett bizonyos fokozatot?
• Bizonyos kapcsolatokat sikerült elérnie?
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Bármi, ami a látás elérésének lépcsőjeként szolgál, része kell legyen a „tanulási
tervnek”. Ez a terv eléggé részletes ahhoz, hogy körvonalazza, milyen témákat
kell tanulnia, és a szükséges készségeket elérje.
7. Állítsa be a mérhető célokat
- Mi lesz a mérés, sikerül. - Peter Drucker
Ahhoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy teljesítené látását, mérhető célokat
kell készítenie. Itt van a módja, hogyan:
• Legyen konkrét, mégis egyszerű.
• Ellenőrizze, hogy mérhetőek -e reális mérőszámokkal.
• Határozza meg őket - így határidőkkel kell rendelkeznie.
• Tartsa őket kézben.
A célok meghatározása után fontos, hogy forrásokat találjunk, hogy személyre
szabott tanulási terve sikeres legyen.
8. Keresse meg a forrásait
Az erőforrások sokféle formában fordulhatnak elő, például könyvek, videók,
podcastok, emberek, webináriumok stb. Mielőtt eldöntené, hogy milyen
erőforrásokat használ, válaszoljon ezekre a kérdésekre:
• Milyen típusú tanulás illik nekem a legjobban?
• Ki segíthet a közösségében vagy hálózatában?
• Milyen források segíthetnek a terv teljesítésében?
Teljes mértékben kihasználja az összes tanulási lehetőséget: a könyvtárat, az
online erőforrásokat és az embereket, akikkel minden nap kommunikál. A
közösségben élő emberek valószínűleg örömmel osztják meg a szakértelmüket
és a forrásaikat. Csak kérdezz! Ezen emberek némelyikének lehet saját tartalma,
amit fogyaszthat, vagy tippeket adhat, hogy hová menjen, hogy eljuthasson oda,
ahová el akar jutni.
9. Tanulj:
A célok eléréséhez időt kell szánni a tanulásra. Legtöbben nagyon elfoglaltak
vagyunk, vagy legalábbis azt állítják. Mindig ideje tanulni:
• A hét minden napján vagy bizonyos időpontjaiban elkötelezett időt
ütemez be, hogy következetesen tanulhass.
• Az időgazdálkodási eszközöket, például a naptár vagy a telefon
emlékeztetőit használja a tanuláshoz. Miután megszokta, kreatív legyen az az
idő és a források segítségével, hogy segítse a tanulását.
Az utolsó lépésben gondolkodjon el a tapasztalatokról, és tegye meg a szükséges
változtatásokat.
10. Ragaszkodjon tanulási tervéhez.
A személyre szabott tanulás az élmény egyik leghatékonyabb összetevője az,
amit a tanulás és az arról való gondolkodás követ.
Az élet változó és a dolgok megváltoznak, rendben van a célok és terv
újraértékelése időnként szükséges. Ez a visszaverődési idő lehetőséget ad arra,
hogy a áhított sikert elérje.
Forrás

https://centricconsulting.com/blog/6-steps-personal-learning-plan/

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
felhasználásáért.
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3.2.3. Tevékenység 3
SWOT analízis

A tevékenység címe

• Segíthet abban, hogy feltárja azokat a lehetőségeket, amelyeket
egyébként nem látott volna meg.
• A gyengeségei megértésével kezelheti és megszüntetheti azokat a
fenyegetéseket, amelyek máskülönben sérthetik az előrelépését.
• A legvalószínűbb, hogy sikerül legtöbbet elérnie az életben, ha a
tehetségét a lehető legnagyobb mértékben kamatoztatja.
• Hasonlóképpen, kevesebb problémát fog elszenvedni, ha tudja, mi a
gyenge pontja, és ha ezeket a gyengeségeket, hogyan kezelje, hogy ne
gátolják a munkában.

Mit fogunk tanulni?


45’-60’ perc

Mennyi idő kell
hozzá?
Szükséges anyagok

SWOT analízis táblázat (6. melléklet)
• Határozza meg a célt. Döntsön el egy tanulási szükségletről, egy
kulcsfontosságú projektről vagy stratégiáról az elemzéshez, és helyezze azt
az oldal tetejére.
• Hálózat létrehozása. Rajzoljon egy nagy négyzetet, majd négy kisebb
négyzetre ossza azt.
• Jelölje be az egyes dobozokat. Írja be az "Erősségek" szót a bal felső
mezőbe, a "Jellemzők" -be a jobb felső mezőben, "Lehetőségek" a bal alsó
mezőben, és a "Veszélyek" alsó jobb oldali mezőbe. Ezek a címek, így
azokat a szöveg többi részétől a szín vagy a betűméret alapján meg tudja
különböztetni.
• Erősségek és gyengeségek hozzáadása. Adjon hozzá olyan tényezőket,
amelyek a projektre hatással vannak az alkalmazandó dobozokban. A
SWOT elemzés összetevői kvalitatívak és anekdotikusak lehetnek,
valamint mennyiségi és empirikus jellegűek. A tényezőket általában egy
golyóformában sorolják fel.
• Levonni a következtetést. Elemezze a kész SWOT diagramot. Ügyeljen
arra, hogy a pozitív eredmények felülmúlják a negatív értékeket. Ez jó
döntés lehet a cél megvalósításához Ha nem, akkor szükség lehet
kiigazításokra, vagyis a tervek egy részét egyszerűen el kell hagyni.

Hogyan kell a
feladatot elvégezni?


Forrás

https://www.smartdraw.com/swot-analysis/
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3.3. További olvasható anyagok és források az önképzéshez
Könyvek
●
●

●
●

Honey, P. and Mumford, A. (1986a) The Manual of Learning Styles, Peter Honey
Asso Luft, J., & Ingram, H. (1955). The Johari Window: A graphic model for interpersonal relations. Los
Angeles: University of California Western Training Lab., Luft, J. (1970). Group processes: An
introduction to group dynamics (2nd ed.). Palo Alto, CA: National Press Group.
Blanchard, K. (1985). Leadership and the one-minute manager. New York, NY: HarperCollins.
Maslow, A. (1970) Motivation and personality, , New York, Harper & Row

Internetes cikkek


K. B. Lawlor, M.J. Hornyak, Smart goals: How the application of smart goals can contribute to the
achievement of student learning outcomes,
https://journals.tdl.org/absel/index.php/absel/article/viewFile/90/86



Babatunde O. Adenuga, Self-directed learning readiness and learning style preferences of adult
learners,
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&articl
e=10260&context=rtd
J. Rosewell, Learning styles,
https://www.open.edu/openlearn/ocw/pluginfile.php/629607/mod_resource/content/1/t175_4_3.p
df
L. Nurlaela, M. Samani, I.G.P. Asto, S.C. Wibawa, The effect of thematic learning model, learning style,
and reading ability on the students’ learning outcomes,
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/296/1/012039/pdf





Tematikus veblapok



Centre For Teaching Excellence: https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/
Warwick Learning and Development Centre:
https://warwick.ac.uk/services/ldc/personal/plan/identify/

Funderstanding: https://www.funderstanding.com/educators/thematic-instruction/
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tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
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4. HOGYAN SZERVEZHETŐ MEG A TANULÁS, HOGY JOBB
EREDMÉNYEKET HOZZON?
4.1. Egy kis elmélet...
Minden tanuló más, minden ember elme másképp működik, és másképp reagál a dolgokra. E logika alapján
fontos, hogy ezeket a tanulási módszereket az egyes egyénekre szabják, nem pedig egy-egyfajta sztenderd
elosztása. A tanulónak nem megfelelő tanulási módszerek nem maximalizálják a munka során megtartott
tudásmennyiséget. Többféle tanulási módszer létezik, és nem minden tanuló tudja, hogy a tanulási és
felülvizsgálati módszerek közül melyek a legmegfelelőbbek és leghatékonyabbak számukra. De ezeknek a
technikáknak néhány alapvető közös ismérve van, és az egyik legfontosabb eleme a tanulási környezet.
A környezet minden tanuló sikerének kulcsa; szinte minden szakterületen megköveteli a munka etikai szintjét,
bizonyos megbízhatóságot nyújt, amit a munkáltatók keresnek, és segíti a stressz csökkentését, mivel az élet
minden szegmense jobban kezelhető.
A munka megszervezése látszólag egyszerű alap, amelyet nagyon kevéssé kell megváltoztatni a tanuló
munkafolyamataiban. Bár ez bizonyos mértékig igaz, számos lehetőség van arra, hogy olyan szervezeti szintet
érjünk el, amely jelentősen javítja a résztvevők tanulási eredményeit.

A tanulási idő megszervezése talán a legnyilvánvalóbb, de talán a legelőnyösebb módja a tanuló tanulási
folyamatának javítására. Olyan környezetben, amely annyira zavaró, és olyan élethelyzetekben, amelyek
rengeteg elkötelezettséggel jár, szükség van a napirend jól felépítésére, és szigorúan be kell tartani ezeket a
választásokat. A fentieknek megfelelően ezt a szerkezetet a tanuló oktatási és személyes igényeihez kell igazítani.
Függetlenül attól, hogy megosztja-e az oktatási fókuszt a gyermek, a szülői, vagy a figyelemhiány és a
hiperaktivitási zavar lehetséges diagnózisának köszönhetően egy rövid koncentrációs tartományban - még
mindig létfontosságú a struktúra fenntartása, ha ez egyáltalán lehetséges. A tanulóknak maguknak kell
létrehozniuk egy olyan ütemtervet, amelyet reálisan betarthatnak, de bőséges időt nyújt majd számukra, hogy
összpontosítsanak a munkára és a személyes idejükre is - a nyereséges pihenés, és a megjutalmazást a kemény
munkaért.
A jutalom megteremtése úgy tűnhet, mintha egy tanuló számára nem különösebben hasznos lenne, de ez téves
információ. A gyakran elhanyagolható, de rendkívül hasznos tényező, ha megértjük, hogy mi a munka, és hogyan
használhatja fel a jutalmat a serkentésre és javíthatja saját teljesítményét ez az eszköz a tanuló számára. Az
endorfinok felszabadulása, ha valaki boldoggá válik, rengeteg neurológiai következményekkel jár, ami
nagymértékben növelheti bárkinek a tanulási képességét. Tanulmányok kimutatták, hogy ha a tanulók
elégedettek, a tevékenységük szintje 12% -kal nő, és az elemzők azt találták, hogy a diákok, akik boldognak
minősülnek, túlnyomórészt jobbak, mint azok, akik magukat boldogtalannak tartják magukat, így az endorfinok
stimulálása és felszabadítása leginkább növeli a teljesítményt. Ha a tanulók kihasználhatják ezt az egyszerű
technikát, hogy maximalizálják tanulási képességüket, akkor ez meghozza eredményét.
Az olyan tanulási környezet megteremtése, amely egy erős munkamenetet, nyugodt testet és elmét és egy nagy
koncentrációjú területet jelent, minden tanuló számára elsőbbséget kell, hogy élvezzen a tanulási képességük
maximalizálására. A tanulási környezet az a fizikai tér, ahol dolgozol, nem minden felnőtt tanulónak van luxus
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szobája egy házon belül, ahol le lehet ülni és zavaró tényezők nélkül lehet leülni dolgozni. Minden tanuló
körülménye más, és más, ezért ismét a hangsúlyozandó a tanuló kezdeményezésére és a saját megértésének
fejlesztésére irányul, amire szükségük van és hogyan férhetnek hozzá ezekhez a követelményekhez. A zavaró
körülmények körbe foglalják az agy funkcióit. Minden mentális figyelemelterelés és minden fokozatos
eltávolítás elfogyasztja a glükózszintet és az anyagcserét, amikor ezek a hatások összeadódások egyszerűen nem
tudnak teljesíteni, mint az emberi elme friss. Egy londoni tanulmány felfedezte, hogy aki állandóan egy mobil
eszközt használ, és az agyára kifejtett mentális fáradtság ugyanolyan hatású, mint az éjszakai alvás hiánya.
Tehát a gondolkodás egyediségét előmozdító fizikai és szellemi környezet megteremtésével végső soron a
tanulás maximalizálására lehetünk képesek.

4.2. FÜGGETLEN FELADATOK – KÉRDÉSEK ÉS KÉPZÉSEK
4.2.1. Tevékenység 1
Menetrend létrehozása

A tevékenység címe

1. Miért fontos az, hogy megszervezzük annak az idejét, amikor
új készségek / ismeretek megszerzésére törekszünk.
2. Hogyan oszthatja meg a tanulást és a privát idejét úgy,
hogy maximalizálja az új információk megértésének
képességét.
3. Megérteni azokat a problémákat, amelyek akkor
fordulnak elő, amikor nem egyensúlyozott és hatékony a
tanulásra fordított idő.

Mit fogunk tanulni?

45 perc

Mennyi idő kell hozzá?
Papír és íróeszköz
vagy
Kompjuter/Laptop

Szükséges anyagok

IHogyan
kell a feladatot elvégezni?

A menetrend létrehozása egy egyszerű tevékenység, de megköveteli a
kedvelt tanulási technikák ismeretét, a mentális kapacitását az
információk elnyelésére és a napi igényeket - legyen az családi
kötelezettség, munkanap stb.
Ez a gyakorlat csak 45 percet vesz igénybe, de csendes helyen kell ülnie,
és egy hétre szóló ütemtervet kell készítenie. Kialakíthatja a napokat úgy,
hogy az egészséges életmód minden aspektusát belefoglalja a
menetrendbe; három étkezés naponta (és az idő, hogy szükséges az
ételek elkészítéséhez), a szeretteinkkel töltött idő, a munkaidő, ha van, a
munkahelyi sportolás stb. olyan döntés, amely végső soron Ön kezében
van. Egy egyszerűsített rutint az agy mindig előnyben részesíti, mivel
korlátozza az energiaveszteséget, amelyik létrejöhet a zavaró hatások
miatt.

Ennek a gyakorlatnak az a kulcsa, hogy naponta 1-2 óra munkát
tervezzünk, előtérbe helyezve a minőséget, nem pedig a mennyiséget. Az
Ön által tapasztalt minőség szintje a saját készségétől és az alábbi két
szemponttól függ: Két órányi tiszta, erősen összpontosított tanulás sokkal

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
felhasználásáért.
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hasznosabb, mint egy zavaros öt órai szervezetlen munka. Egyértelműbb
elképzelése lesz arról, hogy mi fog működni az Ön számára, de ha
kétségek merülnek fel, vagy kérdések, hogy mi lehet a megfelelőbb,
tanára támogatni fogja Önt legközelebb, amikor kapcsolatba lép vele.
Saját munka

Forrás

4.2.2. Tevékenység 2
Jutalom-rendszer létrehozása

A tevékenység címe

1. Miért fontos a jutalom a tanulás szempontjából.
2. A megérdemelt jutalom után tapasztalt neurológiai folyamat.
3. Milyen jutalmak részesülhetnek az általános tanulási repertoárban?

Mit fogunk tanulni?

1.
45 perc

Mennyi idő kell
hozzá?
Szükséges anyagok
Hogyan kell a
feladatot elvégezni?

N/A
A jutalmazási rendszer olyan tevékenység, amely bizonyos önállóságot követel meg
és személyes ismereteket igényel meg öntől, mint résztvevőtől. Tudnia kell, hogy mi
teszi boldoggá, legyen az tánc, csokoládé, barátokkal töltött idő stb. Ezek a pozitív
érzelmek közvetlenül hatnak a munkára, és számos tanulmány kimutatta, hogy pozitív
összefüggés van az endorfinok (és a dopamin között) megjelenése között.

Az ebben a gyakorlatban tett felfedezéseket figyelembe kell venni az előző
tevékenység során kidolgozott menetrendekben. Ha betartják az ütemtervben
felépített struktúrát, látni fogják a jutalomrendszer előnyeit.
Ösztönözni kell az egészségesebb jutalmak / döntések meghozatalát. Például, a futás
és más edzésformák bizonyítottan szabadon engedik a pozitív érzelmeket, amelyek
sokkal hatékonyabban árasztják el az agyat, mint egy szelet csokoládé. Minden
értelemben ez egy jobb életmód-választás, ez nem engedi meg az élelmiszer szerepét
a jutalmazási rendszerben, de tisztában kell lennie azzal, hogy mely technikák
segithetik Önt.

Egy egyszerű, jutalomidő beillesztése a menetrendbe főleg a végén (attól függően,
hogy melyik jutalmazási technikát választotta) elegendő ahhoz a tevékenységhez, de
várhatóan különböző technikákkal foglalkozik, mielőtt jutalmazási rendszerüket az
alábbi linkek felhasználásával hozzák létre.
Forrás

1.
2.
3.

https://www.growthengineering.co.uk/endorphins-feel-good-learn-better/
http://generationtextonline.com/2017/08/16/how-endorphins-can-play-avital-role-in-successful-academic-achievement/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/320839.php
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4.2.3. Tevékenység 3
Hatékony tanulási környezet létrehozása

A tevékenység címe

1. Hogyan képes a tanulási környezet pozitívan vagy negatívan befolyásolni
az új információk befogadására való képességét.
2. Hogyan növelheti koncentrációját a tanulási környezeten keresztül.

Mit fogunk tanu

1+ több óra

Mennyi idő kell
hozzá?
Szükséges anyagok

Hogyan kell a
feladatot elvégezni?

Papír és íróeszközök
vagy
Kompjuter/Laptop
Zene lejátszó eszköz
A tanulási környezet megteremtése számos különböző tényezőből áll, amelyek
harmóniában lehetővé teszik, hogy valóban maximalizálják tanulási képességeiket.
Ezek a tényezők többek között a következők: beállítás és zene. Ezek a két tényező,
amelyek ebben a gyakorlatban nagy hangsúlyt fektetnek.
Ennek a tevékenységnek az a célja, hogy olyan tanulási környezetet építsen ki,
amelyet tanulmányaihoz használhat, és amely segíti az általános teljesítményt a
tanulási stílus megismerésével. A tanulási környezetnek egyszerűsítenie kell a
tanulást, csökkentenie kell a zavarokat és ellazulnia kell Önnek. A feltételek
megismétlése kulcsfontosságú.
Beállítás: Ideális esetben egy kényelmes, elszigetelt szobát találhat a saját házában,
amelyet megváltoztathat, hogy megfeleljen a tanulási igényeinek. A helyiségnek
csendesnek kell lennie, kevés vagy zavaró elemnek kell lennie, minimális
rendetlenséggel, semleges hőmérsékletgel kell rendelkeznie, és jól megvilágítottnak
kell Tudjuk azonban, hogy ez nem mindig lehetséges, némelyeknek kevés a lakóhelye,
a lakhatási problémák, a családot elsőbbséget élvező családtagok stb. Ugyanakkor
meg kell határoznia egy helyet, talán egy nyilvános könyvtárat, vagy valahol hasonló
helyet, ahol dolgozhat, és a tanároknak a megfelelő terület keresésével támogathatja
Önt.
Zene: a gyakran elutasított tanulás egyik aspektusa a zene szerepe. A csendes, finom
és pihentető zene nagyban befolyásolhatja a tanulási teljesítményt. Valójában a
klasszikus zene kimutatta, hogy ideiglenesen növeli az IQ-t a Mozart Effect, Campbell
(1997) szerint. Ez a tevékenység inkább a próbálkozásokról és a hibákról szól, hogy
milyen zenei segédeszközökkel segíti a tanulását. Javasolt zenét, mint például a
szimfónikus zene, a sima jazz, a Mozart koncertek és a produktív zenei lejátszási
listákat a felnőtt tanulónak kell megvizsgálnia, és önállóan választaniuk kell, hogy mi
megfelel az igényeinek.

Forrás

N/A

4.3. További olvasható anyagok és források az önképzéshez
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●

Könívek
o

The Mozart Effect: Don Campbell (1997)

o

‘Habits of a Happy Brain: Retrain Your Brain to Boost Your Serotonin, Dopamine, Oxytocin &
Endorphin Levels’: Loretta Graziano Breuning, PHD (2015)

Internetes cikkek
●

J.S. Jenkins, The Mozart effect,
http://scholar.google.co.uk/scholar_url?url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc1281386
/&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm0JBQCDZjgMP9xro_Fc0sDSVq0Ehg&nossl=1&oi=scholarr

●

R.A. Wise, Dopamine, learning and motivation,
https://www.nature.com/articles/nrn1406?cacheBust=1508275714506

●

R.C. Kennedy, Applying Principles of Adult Learning: The Key to More Effective Training Programs,
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/fbileb72&div=26&g_sent=1&casa_token=

Tematikus weblapok
●
●

Growth Engineering!: HTTPS://WWW.GROWTHENGINEERING.CO.UK/ENDORPHINS-FEEL-GOOD-LEARN-BETTER/
Generationtextonline: HTTP://GENERATIONTEXTONLINE.COM/2017/08/16/HOW-ENDORPHINS-CAN-PLAY-A-VITALROLE-IN-SUCCESSFUL-ACADEMIC-ACHIEVEMENT/

●

Medicalnewstoday: HTTPS://WWW.MEDICALNEWSTODAY.COM/ARTICLES/320839.PHP

5. Hogyan lehet hatékonyan tanulni - hogyan kell
kiválasztani a munkamódszereket és
technikákat?
5.1 Egy kis elmélet
A hatékonyabb tanulás ismerete - az okosabb tanulás - a vizsgált anyag jobb megtartásának képességét jelenti.
Ezek a rutinok magukban foglalják a megfelelő szemléletű tanulmányokat és anyagokat: a megfelelő keretet, a
figyelemelterelés minimalizálását, pragmatikus ütemterv beállítását és a memóriajátékok használatát. Ha a
tanulás során jobb eredményt szeretne elérni, akkor hatékony tanulási szokásokra van szüksége. A sikeres
tanulás kulcsa nem a rövid vagy hosszabb ideig tartó tanulás, hanem okosan történő tanulás. Ezekkel a nagy
teljesítményű tanulási rutinokkal és készségekkel könnyebben elkezdheti a tanulást.

FOGLALKOZÁSOK
1. Hogyan közeledjünk az anyagok tanulmányozásához
Javítsd tanulási gondolkodásmódod:
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Győződj meg róla, hogy a tanulás során pozitívan gondolkozol, és emlékezted magad
készségeire és képességeire.
 Ügyelj arra, hogy távol maradj a negatív gondolatoktól.
 ”Állj meg abszolút gondolkodásból: „Mindig tönkreteszem a dolgokat”, annál jobb az
objektívebb nézet: „Nem voltam olyan jól abban az időben, mit tehetek, hogy jobb legyen?
 Győződj meg róla, hogy nem hasonlítod össze magad másokkal. Az Te készségeid és
képességeid egyediek
2. A környezet, ahol tanulsz, kulcsfontosságú
 Válassz egy csendes és nyugodt környezetet: egy könyvtárat, egy csendes kávézót, egy
nyugodt parkot vagy saját szobádat

Ne tanulj olyan helyen, amely valóban nem segít a koncentrálásban - a sok a zavaró tényező.
3. Vázolj fel és készíts jegyzeteket
 értelmezd jegyzeteit és vázold őket saját szavaiddal. Ez még akkor is elvégezhető, ha
szükséges, diagramokkal és más tanulási eszközökkel kell dolgozzál. Ez segít emlékezni a
leglényegesebb dolgokra
 A tanulás során a lehető legtöbb érzékedet használd. Ily módon az információ könnyebb
megragad.
4. Készíts egy olyanütemtervet, amellyet betarthatsz
 Tanulj meg rövid szakaszokban dolgozni minden nap (30-60 perc), nem pedig tanulási
maratonokat végezni.
 Oszd a tanulási időt olyan részekre, amelyek értelme van a magad számára.
5. Vegyünk szüneteket (és jutalmakat)
 Ne halogasd a feladatokat. Keress magadnak jutalmakat, amelyek segítenek a munka
motivációjának erősítésében.


Gyakorlat: Keress egy kicsi, de valódi jutalmat magadnak, amikor elérted a tanulási célod,
akkor tedd meg.

6. Használd a memóriajátékokat (mnemonikus eszközök).
 A mnemonikus eszközök hasznosak, mert több agyteróletet használsz, hogy jobban emlékezz
a vizuális és aktív képekre, a több agyterület használata jobb memóriát eredményez.
KÉSZSÉGEK
Az alábbiakban három bevált tanulmányi készséget mutatunk be ahhoz, hogy sokkal könnyebben emlékezz az
információkra.

Erőteljes tanulmányi készség 1: Teljes és részleges tanulás
Lerombolja az anyagot:
Teljes stratégia az extra tanulással a rész és egész számára. Ezzel a megközelítéssel először a total stratégiát
alkalmazza, hogy az anyag teljes körét átlátja. Más szóval, egy vagy két alkalommal figyelmesen olvasson át
mindent. Ezután szétválassza szét a nehezebb szekciókat az extra tanulmányozáshoz és megerősítéshez.
Teljes-rész-teljes stratégia. Először is gyorsan haladjon át egyenesen az anyagon. Ezután bontsa az anyagot olyan
logikai részekre, amelyeket egyenként tanulmányoz. Végül menjen vissza és nézzen meg mindent az elejétől a
végéig. Ez a módszer különösen hatékony a hosszú és nehéz anyagok esetében.
Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
felhasználásáért.

28

Erős tanulmányi készség 2: csökkentse az interferenciát
Az interferencia akkor jelenik meg, amikor a már korábban megtanult információ megzavarja az új anyag hasonló
módon történő elérését. És ezért elfelejtheti, amit előtte tanult
Az interferencia minimalizálása:

Overlearn az anyagot. Minél jobban ismeri az anyagot, annál valószínűbb, hogy az interferencia
megjelenik.
 Legyen releváns. Az interferencia csökkentésének másik módja az információk relevánsabbá tétele.
Emlékezz arra, hogy mit tanulsz, az anyagot meg kell érteni, nem csak magolni.
 Tartsa a minimálisan az inverzív tevékenység szintjét. Az interferencia növekszik, ahogy a tanulmányi
idő és az anyag visszahívási ideje közötti aktivitás bővül. Sok beavatkozó szellemi tevékenység nagyobb
interferencia eséllyel jár.
Erőteljes tanulmányi készség 3: Oszd részekre az anyagot
Az információk jobb megemlékezése érdekében jobb, ha egy fejezetet négy egy órás ülésen tanulmányoz, mint
egy hosszú négy órás üléssel. Ez a módszer jobb, mint a cramming:
 Figyelem korlátai. Van egy határ, hogy mennyi ideig tud koncentrálni egy adott anyagcsoportra. Ha
egyszerre túl sokat próbál megtanulni, akkor az anyagra koncentrálódás gyengébb lesz. A koncentráció
és a figyelem hiánya az anyag gyenge emlékezetét okozza.
 Stabilizálás szünetek tartása közben. az agya megszakítja a memóriát. Amikor mindent azonnal próbál
megtanulni, és nincsenek szünetek, kevésbé jön létre az emlékek konszolidációja.

Változó körülmények / érzelmi állapotok. A memóriát környezeti környezet támogatja. Nevezetesen, a
tanulásra kiválasztott helyiség, a tanuláskor használt toll vagy ceruza típusa, vagy akár a hangulat is
összekapcsolhatja azt, amit megtanult az ismeret visszahívásával.

5.2. FÜGGETLEN FELADATOK – KÉRDÉSEK ÉS KÉPZÉSEK
5.2.1. Tevékenység 1
A tevékenység címe
Mit fogunk tanulni?

Mennyi idő kell hozzá?
Szükséges anyagok
Hogyan kell a feladatot
elvégezni?

Memória játékok
A memóriajátékok gyakorolják az agyat, élesebbé és éberebbé teszik. Ha
naponta legalább harminc percig játszol memóriajátékokat, akkor a
koncentráció és a fókuszáló képesség javul.
20-30 perc
Csoportokban dolgozva nincs szükség anyagra
Történetmondó memóriajáték
A játékosok egy körben ülnek, és egy ember egy történetet kezd el
használni, ha bármilyen mondatot szeretne. A játékosok felváltva
megismétlik a mondatokat, és hozzáadnak egy újat. Ha valaki kimarad egy
szót, ki vannak. A résztvevő, aki hiba nélkül elmondhatja a történetet, a
győztes.
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Eltérő memóriajáték
A csapatmemória-játék, az egyik csapat elhagyja a szobát, a másik csapat
pedig megváltoztatja a helyiségben lévő dolgokat, hogy ellentmondásokat
hajtson végre - a bútorok, lámpák, szőnyegek elhelyezése stb. Amikor a
második csapat visszatér a szobába, megtalálják a hibákat és megkapják a
pontot. Ezután a második csapat fordulattal találja meg az eltéréseket. A
legmagasabb pontszámmal rendelkező csapat megnyeri a játékot.
A kategóriajáték
A résztvevők kötelesek felsorolni egy adott kategóriába illeszkedő
szavakat. Például:
● Sorolja fel az összes színt, amit egy perc alatt tud.
● Sorolja fel azokat a szavakat, amelyekről tudod, hogy kicsi (apró, kicsi,
vékony, miniatűr, nano, mikro, elfin).
● Sorolja fel az összes ismert kutyafajtát.
● Sorolja fel azokat a szavakat, amelyekről tudod, hogy vörös (vörös,
vörös, bíbor, tégla, rúzs, cseresznye).
Egy extra kihívás esetén a játékosok összeilleszthetik a gémkapcsokat,
miközben a szóban forgó szavakat mondják.
Forrás

Saját források

5.2.2. Tevékenység 2
A tevékenység címe
Mit fogunk tanulni?

Mennyi idő kell
hozzá?
Szükséges anyagok
Hogyan kell a
feladatot elvégezni?

Keresztrejvény
A keresztrejtvények klasszikus agyi tréner, amely nemcsak a szóbeli nyelvet, hanem
a tudás számos dimenziójától érkező memóriát érinti. A legjobb az egészben, hogy
sokféleképpen lehet keresztrejtvényt csinálni, mind az online, mind a kikapcsolt.
20 perc

Papír, ceruza
Válasszon olyan szavakat, amelyeket nehezen emlékeznek meg, és szokásos
keresztrejtvény-stílusban rendezzük őket. A szavak sorrendjével és elrendezésének
módjával az agyad emlékezni fog rájuk. Ezt fotográfiai memóriának is nevezik. A
piros betű az eredeti levél, a többi szó pedig körülöttük van.
studying
chunking
whole
reward
read
meaningful
skill
mnemonic

Source

Saját források

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
felhasználásáért.
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5.2.3. Tevékenység 3
A tevékenység címe
Mit fogunk tanulni?
Mennyi idő kell
hozzá?
Szükséges anyagok
Hogyan kell a
feladatot elvégezni?

Rövid esszé
A kulcsfontosságú fogalmak révén megszerzett anyag leírása.
20 perc

Papír, toll
15 és 20 mondat között válaszolnia kell a következő kérdésre.
Ismertesse legalább 4 szokását, készségét vagy módszereit, amelyek a tanulási
képesség hatékonyságát növelik.
Saját forrás

Forrás

5.3. További olvasható anyagok és források az önképzéshez

KÖNYVEK:




Kenneth L. Higbee: Your Memory : How It Works and How to Improve It. 2001.
Kevin Horsley: Unlimited Memory: How to Use Advanced Learning Strategies to Learn Faster,
Remember More and be More Productive. 2016.
Benedict Carey: How We Learn: The Surprising Truth About When, Where, and Why It Happens. 2015.

CIKKEK:
● S. Oxenham, The Lesson You Never Got Taught in School: How to Learn!,
https://bigthink.com/neurobonkers/assessing-the-evidence-for-the-one-thing-you-never-get-taughtin-school-how-to-learn 2018.09.04
● Successful study strategies for non-traditional adult learners,
https://www.ccis.edu/offices/academicresources/writingcenter/studyskills/transitionadultlearners.as
px 2018.09.04
● Ten Study Methods That Work, http://www.csc.edu/learningcenter/study/studymethods.csc
2018.09.04
● http://www.back2college.com/top10studytips.htm 2019.09.04.
WEBOLDALAK:
● Educationcorner: https://www.educationcorner.com/
● BACK2COLLEGE: http://www.back2college.com/
● Study Guides and Strategies Website: http://www.studygs.net/
● Howtostudy: https://www.howtostudy.org/
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6. Hogyan használhatja saját tapasztalatait és
készségeit a tanulásban?
6.1. egy kis elmélet...
A korábbi fejezetekben megtudta, hogy bár a fiatalabbak gyorsabban tanulnak, az idősebbek több
ismerettel rendelkeznek amit az életük során megszereztek és
WISDOM – the ability to apply acquired
information to solve problems
képesek lesznek arra, hogy az új információkat össze tudják
kapcsolni azzal, amit már tudnak. A legegyszerűbb módja annak,
hogy elmagyarázzuk azt, hogy a felnőttkori vagy akár a fiatalkori
érettség legnagyobb előnye: a tapasztalat. A teljes élettartam alatt
felhalmozott széleskörű tapasztalatot néha bölcsességnek
(általában érett emberhez kötődőnek) nevezzük - ami a
megszerzett információk, gondolatok, megfigyelések és
kompetenciák alkalmazásának képességét jelenti a teljesen új
problémák megoldására. Az idegtudomány szempontjából a
felnőttoktatásban szerzett tapasztalatok alapvető szerepe könnyen
megmagyarázható.
A felnőtt már ismeri az információ (tanulás)
memorizálásának alapvető mechanizmusát. Tudja, hogy minden
ismeret az agyába jut és a memóriájában marad, például a
fogyasztott paradicsom egyik formája az ízléséből és a színéből
emlékezetet hagy a memóriában. Ha az információ nem fontos, az
ilyen nyomkövetés nem tart sokáig (legfeljebb néhány másodperc,
legfeljebb néhány perc). Ha azonban az inger megismétlődik (mert
gyakran eszünk paradicsomot), akkor azt megőrzi és tárolja a hosszú távú memóriában. Hasonló ingerek
aktiválják a hasonló neurális hálózatokat. Ha az ilyen hasonló ingerek gyakran elérik az agyat (mert rendszeresen
többféle formában fogyasztunk paradicsomot - saláta, saláta, leves, mártás, ketchup, stb.), Véleményünk szerint
jól kialakított és megőrzött hálózat jön létre, felelősségteljes hasonló dolgok / események egész sorára (ebben
az esetben ez a hálózat minden alkalommal aktiválódik, amikor paradicsomot vagy ételeket fogyasztunk). Ilyen
módon a tapasztalatok agyunkban elraktározódnak.

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
felhasználásáért.

32

Similar types of experiences(stimuli) create an experience pattern

Emlékek

Tapasztalatok

Mi a tapasztalatgyűjtés ereje? Segítségével könnyebben általánosíthatjuk a megszerzett információkat.
Például: amikor paradicsomot látunk, azonnal, automatikusan (sok érvelés és elemzés nélkül) leírhatjuk a zöldség
jellemzőit - alakját, színét, hozzávetőleges súlyát, szerkezetét. Az információ általánosítás képességének
köszönhetően egy tapasztalat alapján véleményezhetünk más, hasonló tárgyakról, eseményekről vagy
jelenségekről.
Egy fejlettebb gondolkodási folyamat a megszerzett tapasztalatok eltérő használatára utal. Ha agyunkban
rögzített, összetett mintát alakítunk ki, akkor előre megjósolhatjuk a jövőt, ráadásul új helyzetekben is.
Példánkban: ha elég sok paradicsomot fogyasztunk az életünkben, sokféle formában, akkor „paradicsomélményünkre” hivatkozva azt is elképzelhetjük, hogy paradicsom hozzáadása az ételhez, amelyet először főzünk,
javítja vagy rontja ízét és hogyan fogja megváltoztatni a konzisztenciáját és színét.
Tehát gondolkodjunk: minél több tapasztalatot gyűjthet egy ember és
minél változatosabb ez a tapasztalat, annál több mintázatot tart az
elméjében, és minél több olyan helyzetben amelyekben egy ilyen személy
automatikusan cselekedhet, cselekedeteit kizárólag a már megszerzett
információkból építi.

Emlékszik az iskolában töltött időre, amivel igyekezett a lehető legtöbb tényt / adatot / képletet
megjegyezni, miközben egyáltalán nem tudta megérteni azokat? Észrevette, hogy a felnőttek ezt nem teszik?
Néhány információ tárolásához meg kell értenie, vagy ismernie kell annak alkalmazását. Ez azért van, mert a
felnőttek a tanulás során nem hoznak létre teljesen új információs struktúrákat az agyukban. Megpróbálnak új
információkat összekapcsolni azzal, amit már tudnak, és olyan helyzetre / tapasztalatra utalnak, amelyet már
megtapasztaltak. Ezért készült egy speciális tanulási modell a felnőttek számára. Ebben a modellben a
tapasztalat a teljes tanulási folyamat központi magva. Mire támaszkodik ez a gyakorlatban? A tapasztalat-alapú
tanulás a következő struktúrával rendelkezik.
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Ha ez a tanulási mód még mindig bonyolultnak tűnik, próbálja meg
alkalmazni a modellt egy egyszerű példában: feltételezzük az emberek
megtanulják, hogyan kell kitölteni egy adóbevallási űrlapot. Szükséges a
bonyolult dokumentumok kitöltése, és eddig nem merte magának
megcsinálni. Szóval leülsz egy tollal a kezedben, és hosszú ideig ... nem értesz
semmit. Próbáljuk meg a problémát másképp megközelíteni, és a tapasztalat
alapú tanulást alkalmazni. Ha ez a tanulási mód még mindig bonyolultnak
tűnik, próbálja meg alkalmazni a modellt egy egyszerű példában:
feltételezzük, hogy meg akarja tanulni, hogyan kell kitölteni egy adó
visszaigénylési űrlapot. Szükséges bonyolult dokumentumok kitöltése, és eddig nem merte saját maga megtenni.
Szóval leül egy tollal a kezedben, munkára készen és ... nem ért semmit. Próbáljuk meg a problémát másképp
megközelíteni és tapasztalati alapú tanulást alkalmazni.

Példa!

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
felhasználásáért.

34

Ismerje meg a
problémát a
gyakorlatban

Ellenőrizze az űrlapot, és nézze meg, hogy van-e olyan része az űrlapnak, amelyet
ki tudna tölteni. Olvassa el a dokumentumot, és döntse el, hogy mely részek nem
okoznak problémát (a név és a vezetéknévnek egyértelműnek kell lennie, cím is
legyen). Az űrlap ilyen módon történő befejezésével hamarosan világossá válik,
hogy az űrlap mely részei teljes titkosak. Most már jó ötlet, hogy mások
megbirkózzanak a kihívással - keressenek filmet és oktatóanyagokat róla az
interneten (elegendő, ha a keresőmotorba beírjuk a következőket: hogyan kell
kitölteni az adóbevallást?). A filmet nézve nézze meg az űrlapot, de ne töltse ki
egyszerre. Csak próbálja meg megragadni a legfontosabb információkat, nézze
meg, hogy mely elemeket hangsúlyozzák a bemutatóban.

Gondolja át a
tapasztalatait

Tudja mit kell figyelni. Ismerje meg újra a dokumentumot, és gondolja át: milyen
további dokumentumokra van szüksége az adóbevalláshoz? Hol vannak? Milyen
információkat kap a jövedelme az űrlap kitöltésekor? Ha még mindig komolyan
kétséges, hogy képes-e megbirkózni ezzel a feladattal, beszéljen valakivel, aki már
kitöltötte ezt a formanyomtatványt. Kérdezze meg a leggyakoribb hibákat. Mit kell
figyelni?

Gyűjtsön
információkat az
adott témáról

Mostanáig valószínűleg rengeteg információt gyűjtöttetek arról, hogyan lehet az
adóbevallást kitölteni. Jó ideje, hogy minél több részletes információt gyűjtsünk
össze, ami segíthet az adó kiszámításában. Most olvassa el az űrlaphoz mellékelt
utasításokat. Mivel már ismer néhány alapfogalmat és különböző véleményeket
hallott, jobban meg fogja érteni a dokumentumban használt hivatalos nyelvet.
Készítsen egy listát azokról a legfontosabb kérdésekről, amelyekre koncentrálni kell.
Jelölje ki azokat az adatokat, amelyeket be kell mutatnia az adóbevallásában. Ha van
olyan részlet, amelyet még mindig nem ért, kérdezzen egy internetes fórumon, vagy
keresse meg a magyarázatot az Adóhivatal weboldalán.

Használja az új
élményt

Most mindent tud, ami szükséges az adóbevallásod kitöltéséhez. Tehát ragadjon
tollat és kezdje el! Nem várható el, hogy az űrlapot azonnal kitöltse - ha nem biztos
benne, nézze meg újra a bemutatót, nézze meg újra az utasításokat, vagy írja be a
kérdésedet, amit egy webböngészőben megtalál. A lényeg az, hogy maga csinálja. A
korábban megtanultakat használja. És a legjobb dolog - az első önkéntes adóbevallás
elkészítése, ami egy új tapasztalat, amely a jövőben segíteni fogja más hivatalos
dokumentumok kezelésében. Lehet, hogy még a barátait is támogathatja az
adóhivatalnál!

Függetlenül attól, hogy tudatosan vagy nem, a legtöbb felnőtt megtanulja a fentieket - próbálják új
ismereteket és készségeket hozzáadni a már megszerzett ismeretekhez, a lehető legtöbb tapasztalat
felhasználásával. A felnőttek közötti különbségek azonban azt jelentik, hogy a különböző emberek jól érzik
magukat a bemutatott folyamat különböző szakaszaiban. Vannak emberek, akik szeretnek cselekedni,
kísérletezni, gyakorlatilag dolgozni - ezek az AKTIVISTÁK. Vannak emberek, akik inkább először figyelnek és
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gondoljunk különböző dolgokra, és véleményt alakítanak ki egy adott témáról, mielőtt elmozdulnának a
gyakorlati szakaszba - ezek a MEGFONTOLÓK. Mások szeretnek információt gyűjteni, részletekbe menni,
válaszokat keresni a könyvekben - ezek az ELMÉLETIEK. Végül, vannak olyanok, akik azonnal kipróbálnak új
dolgokat, és valós életben alkalmazzák azokat, őket nevezzük GYAKORLATIASOKNAK. Fontos meghatározni, hogy
milyen típusú „hallgató” ön. Ily módon a legjobb tanulási és munkamódszereket illesztheti igényeihez és
tevékenységéhez.

•They like explaining
links and relations.
When learning they
prefer organized
and clear content.
They like asking
questions,
analysing causes of
events.
•They are happy to
learn by solving
tests and answering
close-ended
questions. They are
not bored when
learning from
books or looking for
information on the
Internet. They like
expressing their
opinions.

PRACTICIANS

•They learn in an
organised way,
analysing what they
see. They need time
to think the
problem over and
solve it. They do not
like taking decisions
under pressure.
•They learn by using
creative methods.
They like techniques
supporting
analytical thinking–
SWOT analysis,
Ishikawa, case
studies.

THEORETICIANS

•They like new
experience and
problems that they
need to solve. They
treat tasks as
challenges.
•They learn actively,
applying
simulations,
exercises, games
and discussions.
They like analysing
cases, roleplaying.
They learn from
games and while
playing.

OBSERVATORS

ACTIVISTS

Olvassa el az alábbi tapasztalati alapú tanuló minden típusának jellemzőit. Gondoljon arra, hogy melyik
leírás illik önre? Fontolja meg: az adott személytípushoz rendelt tanulási módszerek megfelelnek-e saját
preferenciáinak?

•They learn by
practical
application of
theoretical tasks,
they like trying,
practising and
getting feedback
from an expert.
•In learning they use
pracitcal methods
and exercises. They
like projects,
experiments and
simulations. They
want to apply the
content they learnt
at work or in their
everyday life.

Megismerhetjük, hogy a tanulás módszerei megfelelnek igényeinek és képességeinek, és
megkönnyíthetik az új információk megismerésével és új készségek megszerzésével kapcsolatos feladatok
elvégzését. Az ilyen ismeretek hasznosak mindennapi helyzetekben, amikor meg kell tanulnunk az új
számítógépes program használatát, egy IKEA szék összeállítását, vagy divatos, de nagyon bonyolult ruhadarabot
akarunk készíteni a lányunk számára. A fejezet elején leírt mechanizmusok azonban az agy összegyűjtő és
szervező képességei lehetővé teszik, hogy általános szabályokat fogalmazzunk meg, amelyek megkönnyíthetik a
tanulást:
Memorizálni legjobb
tapasztalatokat, amelyek
fontosak az Ön számára

A leghatékonyabban tanulhatsz
és dolgozhatsz

Az elméleti
tudás
nem
Az agy
leginkább
a személyes
tapasztalat,
hanem
információs
élethez vagy
a munkához
halmaz. A tudás
gyakorlati
kapcsolódó
tapasztalatokat
tapasztalatai.
tárolja.

A tanulás során próbálja meg meghatározni, hogy a konkrét tudás /
készségek hogyan segíthetnek Önnek (karrierje során?
Érdekességének fejlesztése? A mindennapi problémák megoldása?
Gyermekgondozás?)
Hatékonyabban megtanulod, ha egy adott helyzetet tapasztalsz, és
nem csak azt figyeled meg, vagy hallgatsz róla (könnyebb megtanulni
az úszást azáltal, hogy egyszerűen csak mást úszhatsz, igaz?)

Ha azt szeretné, hogy az agya elméleti információkat tároljon,
próbáljon meg egy példát találni erre, egy olyan helyzetet, ahol a
A tanulás során próbálja meg azonnal gondolkodni, hogyan fogja
tudást a valóságban használják (egy sajt torta recept elméleti
alkalmazni ezeket a tudást / készségeket mindennapi otthoni és
információ - nehéz részletesen megjegyezni, de amikor elkészíti a
szakmai munkájában. Próbáld meg az információt összekapcsolni
sajtot tortát néhányszor a családjához, tökéletesen emlékszik az
veled.
összes összetevőre).

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
felhasználásáért.
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Az agy hatékonyabban működik a
tapasztalatok megszervezésében
és tárolásában, amikor pozitív,
kellemes érzéseket érzünk.

A stressz blokkolja az agy munkáját. Ne próbálj meg tanulni, amikor
ideges vagy, ne tanulj ki a félelemből az értékelésből vagy a
kritikából. Keressen egy biztonságos helyet a tanuláshoz. Hallgassa
meg a csendes zenét, ha ez segít. Gondolj valami szépre, amit a
kurzus befejezése után fogsz kezelni. Gondolj bele az elégedettségre,
amit érezni fog a tanúsítvány összegyűjtése során. Gondolj a tudás és
készségek bővítésének örömére!

6.2. FÜGGETLEN FELADATOK - KÉRDÉSEK ÉS KÉPZÉSEK
6.2.1. Tevékenység 1
A tevékenység címe
Mit fogunk tanulni?

Mennyi idő kell
hozzá?
Szükséges anyagok

Hogyan kell a
feladatot elvégezni?

Tapasztalat-alapú tanulási stílusa (7. melléklet)
A gyakorlat befejezése után megtanulja:
• A sajét tanulási stílusának felismerése a megszerzett tapasztalattal
• Használja a tanulási stílusával kapcsolatos ismereteket az oktatás
megszervezésére
• A tanulási módszerek és eszközök kiválasztása a saját tanulási preferenciáihoz
A gyakorlat befejezéséhez körülbelül 20 perc szükséges.
Kérdőíves kérdések (1. függelék)
• Táblázat eredményekkel (1. függelék)
• Toll
Anyagjainkban a tapasztalatokon alapuló különböző tanulási stílusok leírását
ismertettük. A saját stílusát ismerve nemcsak jobban megtervezheti tanulását,
hanem megfelelő módszereket és eszközöket is találhat. Ezért van egy javaslatunk az
Ön számára:
1. Töltse ki az 1. függelékben szereplő kérdőívet. Olvassa el a nyilatkozatokat, és
gondolja át, hogy személyes szinten tud-e hivatkozni rájuk. Jelöljön meg egy plusz
(+) -kal azokat, amelyekkel a szokásait és preferenciáit írja le. Jelöljön ki egy mínusz
(-) -vel azokat, amelyeket nem azonosít.
2. Ne feledje, hogy nincsenek rossz vagy jó válaszok. A cél az, hogy leírja a tanulói
funkciókat. Őszintének kell lenni!
3. Helyezze az eredményeket a táblázatba, és összesítse az összes pontot. Így
megismerheti a tanulási stílusát.
4. Olvassa el az adott anyagból a domináns tanulási stílusának leírását.
Gondolj:
• Milyen módon segíthet a megszerzett tudás az önálló tanulásban?
• Milyen tanulási módszerek lesznek a legjobbak az Ön számára?
• Hogyan változtathatja meg a tanulási szokásait, tudva, hogy milyen stílusban
szeretne tanulni?
Ne feledje, hogy nincsenek jobb vagy rosszabb tanulási stílusok. A lényeg az, hogy
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megismerje saját igényeit és követelményeit, és válassza ki a leghatékonyabb módot
az információ megőrzésére és a legjobb, leghatékonyabb készségek fejlesztésére. Ne
féljen kísérletezni! Különböző tanulási stílusok használatával, könnyedén
megtalálhatja, mi élvezetes az Ön számára ebben a munkában, mi az ami érdekli és
mit segít a tudás fejlesztésében.
Didactic materials for trainers: “Effective teaching” prepared within the project
From Practice to Profession (Przez Praktykę do zawodu) – Teaching Internship
Program at the Humanitas University
(https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/3212)

Forrás

Egyéb információ

Az interneten megtalálhatóak különböző tesztek és kérdőívek, amelyek a tapasztalat
alapú tanulási stílusokat kutatják D. Kolb szerint. Érdemes saját kutatásokat végezni,
hogy megismerhesse saját képességeit és igényeit az önképzésben.

6.2.2. Tevékenység 2
A tevékenység címe
Mit fogunk tanulni?

Mennyi idő kell
hozzá?
Szükséges anyagok

Hogyan kell a
feladatot elvégezni?

Az öv alatti tapasztalat (8. melléklet)
Ennek a gyakorlatnak köszönhetően:
• A megszerzett személyes és szakmai tapasztalatok elemzése
• A megszerzett tapasztalatok beépítése a független tanulás folyamatába

A gyakorlat befejezéséhez körülbelül 30 percre van szüksége.
• Munkalap - 2. függelék
• Toll ceruza
Néha nem ismerjük korábbi tapasztalataink hatalmas potenciálját, sőt látszólag
jelentéktelennek gondoljuk azt amit felhalmozódunk az életünk során. Miután
megismerkedtünk az agyi funkcióinkkal és a tanulásunkkal kapcsolatos
alapinformációkkal, megismerte, hogy egy felnőtt tapasztalata és készsége olyan
keret, amely körül az új információk és kompetenciák az elménkben felépülnek.
Előfordulhat, hogy az Ön által megszerzett készségek és az új dolgok tanulásában
való alkalmazás közötti kapcsolat nyilvánvaló, pl. az érdekes fényképek készítésének
képessége közvetlenül vezethet a fotós szakma elsajátításáben. Ugyanakkor
ugyanazt a képességet lehet használni a számítógépes programok grafikus
szerkesztéshez, az aktív részvételhez és a társadalmi hálózatokon keresztüli
kapcsolatok kialakításához, illetve az úgynevezett állampolgári tudományokba való
jártasságok bevonáshoz a tanulásban (a tudományos egységek által végzett
kutatások az együttműködésben). Ezért arra biztatjuk Önt, hogy elemezze saját
tapasztalatait és a hozzá kapcsolódó készségeket - a már meglévő készségkekkel. Ily
módon tudatában lesz annak a potenciálnak, amelyet már az elméjében talál. Ily
módon meg fogja érteni, hogy a megszerzett tapasztalatok közül melyik segíthet a
legjobban az Ön érdeklődésének és készségeinek fejlesztésében, abban amit most
legjobban szeretne tanulni.
1. Olvassa el a munkalap bizonyos készségeit (2. függelék). Gondolkozzon
el, hogyan használhatja azokat új ismeretek megszerzéséhez.
2. A második táblázatban írja le, hogy milyen készségek és tapasztalatok

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
felhasználásáért.
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bírtokában van de nem találta meg azokat a munkalapon.
3. Olvassa el ismét a tapasztalatok és készségek listáját. Rájöhet hogy
mennyit tud és mit tehet? Gondoljon bele, hány további dolgot tud még
tanulni és kezdje el csinálni.

Saját tanulmányok

Forrás
Egyéb információk

Az interneten sok olyan tesztet találhat, amely segít meghatározni az előnyeit és
diagnosztizálni tudja azokat a kompetenciákat, amelyeket érdemes fejleszteni. Ha
úgy gondolja, hogy segít, megismeri a potenciált, és motiválja Önt, hogy fejlessze
érdekeit - keresse meg az ilyen teszteket és tegye meg őket.

6.2.3. Tevékenység 3
Ismerje meg a Richard Feynman módszerét

A tevékenység címe
Mit fogunk tanulni?

Mennyi idő kell
hozzá?

Szükséges anyagok

Hogyan kell a
feladatot elvégezni?

Ennek a gyakorlatnak köszönhetően:
• Feynman módszerének alkalmazása a tanulásban
• Hogy jobban megértsük a megjegyezni kívánt információkat

45-60 percre van szüksége a gyakorlat befejezéséhez.




Papír
Toll/ceruza

Richard Feynman a történelem egyik legjelentősebb fizikusa volt, egy Nobel-díjas,
egy fantasztikus egyetemi tanár. A magánéletben valódi tudomány-híresség volt,
magas társadalmi státusszal, tömegmédia kedvence. Számos sikere közül egy
egyszerű, de nagyon hatékony tanulási módszer az alapja a megszerzett információk
és tapasztalatok kiváltása az új téma mély megértéséhez. Ellenőrizze, hogy
alkalmazhatja-e saját munkájában!

1. Magyarázza el egy gyermeknek
Válassza ki azt a témát, amelyet meg szeretne ismerni és megjegyezni.
Komplex matematikai, gazdasági vagy történelmi probléma lehet, vagy akár
egy egyszerű probléma: az időjárást leíró magyar szavak. Vegyünk egy tiszta
papírlapot, és írja le azt a témát, amellyel foglalkozni fog. Ezután egyszerű
módon írja le, mit tud jelenleg a témáról. Képzelje el, hogy egy nyolc éves
emberrel beszél - ne használjon nehéz szavakat, ne csináljon bonyolult
előadásokat. Mutasson ki minden olyan tényt, szövetséget, emlékezetet,
amely az adott témával kapcsolatban eszébe jut. Írja le a szavakat, a
definíciókat, a képleteket, az alkalmazási példákat, amelyeket ismer. Minek?
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Ha egy adott ötletet lépésről lépésre írunk le, a kezdetektől a végéig, a
lehető legegyszerűbb nyelv használatával, arra kényszerítjük agyunkat, hogy
előhívjuk a megszerzett tapasztalatokat és ismereteket, és így mélyebb
szinten fogjuk a kérdést megérteni . Ily módon megtaláljuk az alapvető
kapcsolatokat, társulásokat, emlékeket, ezzel tudjuk megépíteni
tudásunkat.
1. Tekintse át tudását
Amikor egy adott témával kapcsolatos információt felidézünk, és azt egy
egyszerű formában próbáljuk bemutatni, akkor tudatában leszünk a saját
tudásunk hiányosságainak: amit nem ismersz, amit nem tudsz megérteni,
amit nem tudsz megmagyarázni, azt kell fejleszteni. Jegyezze fel ezeket a
kétségeket jelölje ki a nem világos elemeket. Jegyezze fel azokat a
kérdéseket, amelyekre válaszokat szeretne találni. Most már pontosan tuni
fogja, mit kell keresni könyvekben, újságokban, az interneten.
1. Gyűjtsük össze a szükséges információkat
Megoldja a kétségeit, válaszol a zavaró kérdésekre a kézikönyv, a
rendelkezésre álló irodalom és az internet. Így pótolja a tudásbeli
hiányosságait. Ebben a szakaszban próbáljon meg jegyzeteket készíteni.
Használja a legjobban tetsző módszert - írja le a fontos tényeket, szavakat,
képleteket, vagy készítsen elme térképet. Készítsen jegyzeteket, ha ez a
leginkább felhasználóbarát mód az Ön számára. Jegyzetelése legyen
egyszerű. ne írjon át olyan szavakat vagy mondatokat, amelyeket nem ért.
Használja a saját szavait, amelyeket ismer és megértett.
2. Mondja el, amit tanult
Az utolsó lépés az, hogy új történetet készítsünk. Csatlakoztassa az eddig
ismert információkat az új információkkal. Mondja el újra, mintha a
hallgatója egy nyolc éves gyermek lenne. Használja a saját szavait, adjon
néhány gyakorlati példát a mindennapi életedből vagy a munkájából.
Magyarázza el a jelenségeket, ahogyan megértette azokat. Ha a történet
során rájön, hogy valami nem világos, azt jelenti, hogy egy kicsit tovább kell
dolgozni még az anyagon. Ha folyékonyan beszél, akkor valószínűleg
elsajátította a témát!
Forrás

Egyéb információk

Saját munka a következők alapján:
 E. Grim, Metoda Feynmana, czyli noblisty sposób na naukę wszystkiego
(Feynman's method, or Nobel Prize winner, a way to learn everything),
https://igimag.pl/2017/11/metoda-feynmana-czyli-noblisty-sposob-nanauke-wszystkiego/
 D. Machalica, Ucz się szybciej stosując technikę Feynmana (Learn faster
using the Feynman technique), http://zorganizowani.com/szybkanauka/technike-technika-feynmana-szybka-nauka/
Csakúgy, mint korábban, szeretnénk arra ösztönözni Önt, hogy a tapasztalatokon
alapuló tanulás egyéb módszereit keresve könyvekben és az interneten keressen. Ne
feledje, hogy nincs egyetemes technika, amely minden tanuló számára ideális. Nézd
meg a különböző ötleteket a hatékony tanuláshoz, hogy megtaláld azt, ami megfelel
az Ön igényeinek és tehetségének. Sok szerencsét!

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
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6.3. További olvasható anyagok és források az önképzéshez
A tapasztalatokon alapuló tanulás a felnőttek számára az alapvető, „leginkább agy-barát” módszer az új
információk megszerzéséhez és a készségek fejlesztéséhez. Ezért a könyvesboltokban vagy az interneten
rengeteg információt találhatunk erről a témáról. Arra szeretnénk bátorítani mindenkit, hogy további ismereteit
bővítse az önismeret és az érdekek felismerése terén szerzett tapasztalatainak használatával kapcsolatos
tudásával. Éppen ezért ajánljuk az alábbi témakörökben megtalálható a könyvek, internetes cikkek és
weboldalak listáját:
Könyvek:
 Elkhonon Goldberg. The Wisdom Paradox: How Your Mind Can Grow Stronger As Your Brain Grows
Older, NY: Penguin, 2005. UK edition: Free Press, Simon & Schuster, 2005.
 Gerald Huther. Was wir sind und was wir sein könnten: Ein neurobiologischer Mutmacher. Gebundenes
Buch 2011.
 Kolb, D. A. (2014). Experiential learning: Experience as the source of learning and development,
Wydawnictwo FT press.
Internetes cikkek:
 McLeod S. (2017). Kolb's Learning Styles and Experiential Learning
Cycle,https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
 Rumson R. (2016). David Kolb’s Learning Styles, http://resources.eln.io/david-kolb-learning-styles/
Internetes szolgáltatások és weboldalak:
 www.c4lpt.co.uk/blog - a blog by Jane Hart on on-the-joblearning
 https://thelearningprofessor.wordpress.com – a blog by John Field, an academic teacherinterested in
adult education
 https://www.learningandwork.org.uk/category/blog/ - a blog of the Learning and work Institute
 http://www.edulider.pl/edukacja - a webpage on lifelong education
 http://neuropsychologia.org/ - a popular science website on neuro sciences
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Mellékletek:

1. függelék - A motiváció és a meghatározás mértéke

1

2

3

4

5

6

7

alacsony
motivácó

8

9

10
magas
motiváció

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
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2. melléklet - A szokások táblázata

1. Példa
1. Példa

YES
NO
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3. melléklet - motivációs idézeteim

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
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4. függelék JOHARI ablak munkalap

A melléknevek listája
Képes

elfogadó

Adaptálható

Bátor

Bátor

Nyugott

Vidám

Okos

Komplex

Magabiztos

Megbízható

Méltóságteljes Energikus

extrovertált

Barátságos

Odaadó

Boldog

Segítókész

Idealista

Független

Ügyes

Inteligens

Intovrtált

Kedves

Jól informált

Logikus

Szerető

Érett

Szerény

Ideges

Figyelmes

Összeszedett

Türelmes

Erős

Büszke

Csöndes

Reflekítv

Nyugott

Vallásos

Reszponzív

Kutakodó

Magabiztos

Magabiztos

Érzékeny

Szentimentális Félénk

Bolondos

Okos

Spontán

Szimpatikus

Ideges

Megbízható

Bölcs

Szellemes

Kedves

Gondoskodó
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4. függelék SZEMÉLYI FEJLESZTÉSI TERV
Name:

Fejlesztési
szükségletként
azonosított
készség, tudás
vagy
viselkedés

Hogyan kell
teljesíteni a
fejlesztést?
például. edzés

Mikor?

Tényleges
teljesítés

Mit
tanultam?

Hogyan helyezem el
ezt a tanulást a
munkahelyemen?

SMART ACTION PLAN
S- Fogalmazza meg konkrétan, hogy mit szeretne elérni, nem lehet egyértelmű, egyértelmű.
M- Ellenőrizze, hogy az eredmény mérhető. Egyértelműen definiált eredményt kell biztosítani, és biztosítani
kell, hogy ez mérhető legyen (KPI).
A- Győződjön meg róla, hogy megfelelő. Elérhető eredmény?
R- Ellenőrizze, hogy reális, lehetővé kell-e tenni az idő, a képesség és a pénzügyek figyelembevételével.
T- Győződjön meg róla, hogy az Idő korlátozott. Állítson be egy elérhető időkeretet, határozza meg a
határidőket és a mérföldköveket a haladás ellenőrzéséhez

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
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6. függelék SWOT ANALÍZIS
Erősségek

Gyengeségek

Lehetőségek

Veszélyek

Erősségek
• Mit
jól?
• Milyen

csinálsz rendkívül
előnyei vannak?

Gyengeségek esetén kérdezze meg:
• Mit tehetne jobban?
• Hol vannak sérülékenyek részek?
Lehetőségek:
• Milyen lehetőségeket ismer, de még nem foglalkozott?
• Vannak-e olyan tendenciák, amelyeken kiaknázhatók?
Veszélyek esetén:
• A gyengeségek valószínűleg kiszolgáltatottak?
• Milyen külső útlezárások vannak, amelyek blokkolják a haladást?

NEUROANDRAGÓGIA A KIREKESZTÉS KOCKÁZATÁNAK KITETT FELNŐTT TANULÓK CÉLCSOPORTJAIBAN
Oktatási anyagok a workshop résztvevőinek - Felnőtt tanulók a hátrányos helyzető csoportokből
47

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Mélyen gyökeres meggyőződésem van arról, hogy mi a jó és mi a rossz, és mindig
ragaszkodom hozzá.
Ha valamit csinálok, gyakran elfelejtem a körültekintést, cselekedni fogok.
Általában rendszeresen, lépésről lépésre megoldom a problémákat, nincs hely az
improvizációra.
Véleményem szerint a formális eljárások és helyzetek lehetetlenné teszik, hogy az emberek
életmódjuknak megfelelően járjanak el.
Nekem van egy jó hírnevem egy olyan személynek, aki a nevükben szereti a dolgokat.
Gyakran látom, hogy az intuitív cselekvés ugyanolyan hatékony, mint egy jól átgondolt
cselekvés.
Szeretem a feladatokra fordítani, amelyek elég időt biztosítanak minden részlet
tanulmányozására.
Gyakran kérdezem az embereket a cselekedeteik okairól.
Számomra legfontosabb, hogy egy adott ötlet a gyakorlatban működik-e.
Aktívan keresek új tapasztalatokat.
Amikor egy új ötletről hallok, azonnal elgondolkodom, hogyan kell a gyakorlatba hozni.
Szeretem az önfegyelmet, például a táplálkozáson, rendszeresen sportolva, a napi
menetrendhez ragaszkodva.
Büszke vagyok a munkám magas színvonalára.
A logikai és analitikus gondolkodású emberekkel jobban járok; Nem jutok nagyon jól a
spontán emberekhez, kevésbé szervezetten gondolkodva.
Mélyen elemzem az összes hozzáférhető információt, és elkerülem a korai következtetések
levonását.
Nagyon óvatosan gondolkodom, és mindig figyelembe veszem az alternatívákat.
Régebben az új és nem szokványos ötletekre gondolok, amelyek gyakorlati jellegűek.
Nem szeretem befejezni a dolgokat. Szeretem, ha minden elem koherens egészet alkot.
Egyetértek a felülről lefelé lefektetett eljárásokkal, ha azokat a kitűzött célokra alkalmazzák.
Szeretem látni, hogy a cselekvések és egy általános ötlet között kapcsolat van.
A vita során a lehető leggyorsabban szeretnék elérni a pontot.
Munkatársaimkal való kapcsolatom meglehetősen formális és ritka.
Pozitívan használhatom az új és szokatlan ügyekkel foglalkozó kihívásokat.
Szeretem az embereket, akik spontán és könnyedén járnak.
A végleges következtetések levonása előtt gondosan elemzem az összes részletet.
Számomra nem könnyű őrült, spontán ötleteket találni.
Nem vagyok rajongó a pazarlás idejéről a bokor körül.
Gondos vagyok a következtetések levonására.
Szeretem, hogy minél több információforrást kapjak - annál több adatot kell átgondolni,
annál jobb.
Azok az emberek, akik nem kellő figyelmet fordítanak arra, ami általában bosszant engem.
Meghallgatom mások véleményét, mielőtt kifejezem a sajátomat.
Nyitott vagyok, amikor az érzéseimet illeti.
Beszélgetésemben szeretném közelebbről megvizsgálni a többi partner által alkalmazott
stratégiákat és manővereket.
Én inkább spontán és rugalmas módon reagálok, és nem próbálom előre megtervezni az
összes részletet.
Szeretem a különböző döntéshozatali technikákat alkalmazni.
Nem érzem magam kényelmesen, ha sietve kell dolgoznom, hogy betartjam a határidőt.

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
felhasználásáért.
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Gyakran értékelem más emberek ötleteit gyakorlati tulajdonságaik alapján.
Nem nyugodt vagyok a nyugodt és fényvisszaverő emberek társaságában.
Gyakran éreztem magam a forrófejű emberek.
Számomra a legfontosabb, hogy élvezze a pillanatot, nem a múltra vagy a jövőre gondolva.
A döntések mélyebb elemzése alapján több döntést értékelem, mint az intuíción alapuló.
Tökéletesítő vagyok.
A vita során rendszerint sok spontán és nem átgondolt ötletet fogalmazok meg, hogy
felmelegítsem a vitát.
Az ülések során rendszerint reális és gyakorlati ötleteket fogalmazok meg.
Véleményem szerint a szabályok megszakítják őket.
Szeretnék egy pillantást vetni a helyzetre, és megvizsgálni az összes szempontot.
Gyakran előfordul, hogy mások meghallgatásakor következetlenséget és gyengeséget
észlelek érvelésükben.
Általában többet beszélek, mint hallgatni.
Gyakran látok jobb és praktikusabb módszereket a különböző feladatok elvégzésére, mint
más emberek.
Véleményem szerint egy írásbeli jelentésnek rövidnek, tömörnek és hazatérőnek kell lennie.
Úgy gondolom, hogy a logikus és a józan ész gondolkodásnak mindig prioritásnak kell lennie.
Ahelyett, hogy beszélnék az emberekkel az időjárásról, inkább konkrét dolgokat tárgyalok.
Szeretem az embereket, akiknek mindkét lábuk van a földön.
Beszélgetés közben türelmetlenül váltok, amikor kiesések és anekdoták vannak.
Amikor egy jelentést írok, először több durva tervezetet készítek, mielőtt elkészítem a
végleges verziót.
Szeretem új dolgokat próbálni a gyakorlatban, és ellenőrizni, hogyan működnek.
Szeretem a megoldásokat logikus gondolkodással dolgozni.
Szeretem sokat beszélni.
A megbeszélések során gyakran az egyetlen realista vagyok, aki mindenkit felkér, hogy
tartsa be a kulcsfontosságú pontot, és ne vezessen be felesleges kérdéseket.
Szeretek több változatra gondolkodni, mielőtt eldöntenék az egyiket.
A többiekkel folytatott megbeszélések során gyakran az egyetlen objektív személy lesz, aki
nem érzelmi megközelítést alkalmaz az ügyben.
A vita során általában megfigyelővé válok.
Szeretném látni, hogy egy adott cselekvés tágabb, hosszú távú perspektívát jelent.
Ha nem sikerül valamit, könnyen kezelhetem azt, mint egy „több élményt”.
Általában az őrült és spontán elképzeléseket elutasítónak és irreálisnak mondom.
Úgy gondolom, hogy jobb most gondolkodni, mint később, sajnálom a választást.
Általában többet hallgatok, mint amennyit beszélek.
Gyakran kezeltem azokat az embereket, akik logikus megközelítést nem tudnak venni egy
ügyben.
Úgy gondolom, hogy a leggyakrabban a cél igazolja az eszközöket.
Nincs bűntudatom, hogy valakit megsérültem, ha elérem a célomat.
Gyakran korlátozottnak érzem magam, ha a tervek és a stratégiai célok között járok.
Általában én vagyok a párt élete és lelke.
Mindent megteszek, ami elősegíti a megbízott feladat elvégzését.
Gyorsan elfáradtam a szisztematikus és aprólékos munkát.
Szeretem elemezni az alapvető feltételezéseket és szabályokat.
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Mindig érdekel a mások véleménye.
Szeretek olyan találkozókat, amelyek a megállapított napirend és ütemezés szerint
történnek.
Elmaradok a szubjektív és kétértelmű témáktól.
Szeretem a válsághelyzetek által okozott drámát és feszültséget.
Gyakran nyugodtnak tartom, nem érzékeny mások érzéseire.

Most be kell helyezni az eredményeket a táblázatba. A plusz („+”) válasz 1 pont. A "-" mínusz válasz 0 pont.
Helyezzük a pontok számát az egyes nyilatkozatok számára és összegezzük őket minden oszlopban. A
legmagasabb pontszám a preferált tanulási stílusát mutatja.
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Az anyagok elméleti részében megtalálhatóak a tapasztalat-alapú tanulás minden típusának jellemzői. Olvassa
el őket, és gondolja át, ha a tanulási preferenciák megfelelnek a leírásnak.

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
felhasználásáért.
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8. függelék Tapasztalat
Keresse meg a készségeket a táblázatban. A körözött készségek mellett írja le az ötleteit - hogyan használhatja a
kompetenciákat érdekeinek és szenvedélyeinek fejlesztésében.
Készségek / képességek / tapasztalat

Ötlet a mindennapi életben való alkalmazásra, a
tanulásra és a munkára

Elemezhetem a tényeket és eseményeket
Tűt teszek (hímzés, horgolás, varrás stb.)
Sportos vagyok
Elolvashatom a térképeket, és jó irányérzékem van
Jól fejlett kommunikációs képességem van
Jó vagyok építeni, blokkolni, modelleket készíteni
Új megoldásokat készítek, eredeti ötletem van
Jó memóriaom van, sok információt tárolok
Fotómemóriám van - emlékszem mindent, amit
látok
El tudok gondolni más embereket
El tudok vigyázni az állatokra
Tudok gondoskodni a növényekről
Ismertem a mechanikát, én egyedül javítok
egyszerű eszközöket
Ismertem az építési munkálatokról - saját magam
csinálok néhány felújítást
Jó vagyok a főzésnél, és jó ízlésem van
Ismerem az elsősegélynyújtás szabályait
Jó vagyok rajzolással / festéssel / faragással
Nagyon jól énekelhetem, jó fülem van a zenére
Gyorsan megoldom a problémákat és feladatokat
Nagyon jól számíthatok
Gyorsan keresek információt az interneten
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Kétnyelvű vagyok
Jó képeket készíthetek
A számítógépnek nincs titka számomra
Jó vagyok a pénzügyeim kezelésében
A munkámat jól szervezem

Töltse ki az „öv alatti élményt” olyan egyéb készségekkel / képességekkel, amelyeket a szenvedélyek
fejlesztésére és az új kompetenciák megismerésére használhat.
Készségek / képességek / tapasztalatok

Ötletek a mindennapi életben való alkalmazásra, a
tanulásra és a munkára

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű
felhasználásáért.
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