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Előszó

Kedves Hallgató!

Kutatások által igazolt jelenség, hogy a felsőoktatásban tanulók jelentős többsége a tan-
anyag memorizálásával, „magolásával” kívánja a kurzusait teljesíteni, ami minden bi-
zonnyal hozzájárul a sikertelenséghez, ezáltal a lemorzsolódáshoz. Az SZTE-n stratégiai 
cél a hallgatók sikerességének támogatása, a lemorzsolódás csökkentése, amelyhez szük-
séges a hallgatók tanulásmódszertani ismeretekkel való felruházása. 

Mivel a tanulásmódszertani ismeretek átadására a közoktatásban szórványosan kerül sor, 
ezért a felsőoktatásban tömegek tanulásmódszertani képzésére kell felkészülni. Erre nyújt 
megoldást a Szegedi Tudományegyetem által kidolgozott online tanulásmódszertani kur-
zusok és személyes konzultációk, tréningek alkotta modell. Ebben a modellben online 
kurzusok fogadják a nagylétszámú csoportokat, a tréningek, konzultációk pedig az egyéni 
vagy kiscsoportos képzések színterei. 

A program keretein belül megkezdődött az együttműködés a Courserával, a világ talán 
legnépszerűbb MOOC platformjával, azaz első hazai felsőoktatási intézményként lépett 
az SZTE a legnagyobb egyetemek virtuális közösségébe (https://u-szeged.hu/coursera/
courseraforszte). 

A tanulásmódszertani fejlesztés piramis modellje (1. ábra) mutatja a fejlesztés dimenzió-

https://u-szeged.hu/coursera/courseraforszte
https://u-szeged.hu/coursera/courseraforszte
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it: az SZTE minden hallgatójára kiterjedő aktivitásoktól a speciális igények kielégítésé-
re hivatott, kislétszámú kurzusokig. A komplex rendszer egyszerre kínál online képzési 
anyagokat együttműködésben a Courserával és személyes tanácsadáson, tréning módsze-
ren alapuló segítségnyújtást. A fejlesztés kitér a tanulásmódszertani szakirodalom megal-
kotására, és a kortárs segítő csoport működtetésére.

A piramis alapja az, hogy Te, kedves Hallgató, felismerd, hogy a tanulás is olyan, mint az 
úszás. A felsőoktatás a mélyvíz, amelybe most bekerülsz, és ha nem tanulsz meg úszni, ak-
kor elsüllyedsz. A beiratkozásod időpontjától kezdve fogunk terelni a tanulásmódszertani 
önképzés és képzésen való részvétel irányába. Találkozni fogsz vele az SZTE+ programban 
(https://u-szeged.hu/szteplus/kezdolap/szteplus), az SZTE honlapján (https://u-szeged.hu/), 
a Facebookon (https://www.facebook.com/univszeged), az SZTE tanulmányi rendszerén 
keresztül küldött üzenetekben és egyéb változatos helyeken és formákban. Az SZTE Menta 
App segítő ötleteket, gondolatokat, vagy éppen konkrét technikákat javasol számodra a min-
dennapjaidban jelentkező nehézségek leküzdésére.

1. ábra. Az SZTE tanulásmódszertani fejlesztésének piramis modellje
(Forrás: Saját szerkesztés)

https://u-szeged.hu/szteplus/kezdolap/szteplus
https://u-szeged.hu/
https://www.facebook.com/univszeged
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(https://u-szeged.hu/sztehirek/2020-november/szte-menta-app?objectParentFolde-
rId=19355 ).

Most lehet, hogy arra gondolsz, hogyha a középiskolát is sikeresen teljesítetted, az egyetem 
sem fog ki rajtad. Ezért a következő lépés annak tudatosítása, hogy miben más a felsőoktatás, 
mint amihez eddig hozzászoktál, milyen új készségekre, képességekre lesz szükséged. Eb-
ben segít a Coursera platformon elvégezhető A tanulás tanulása című kurzus (https://www.
coursera.org/learn/a-tanulas-tanulasa) és a hozzá tartozó, nyomtatásban megjelent tankönyv. 

A képzési területedtől függően speciális tanulásmódszertani ismeretekre is szükséged 
lehet, ebben segít az SZTE sajátosságaihoz illeszkedő, két, egymásra épülő online tanu-
lásmódszertani kurzus, amely az előző kurzusnál részletesebb ismereteket ad számodra.

A fenti kurzusok hatékonyságát folyamatosan fejlesztjük azáltal, hogy felmérjük a tanulá-
si stílusodat és szokásaidat, valamint mindazt a változást, amelyet a különböző képzések, 
tananyagok segítségével elértél.

A piramis csúcsán helyezkednek el azok az offline tréningek, ahol képessé válsz saját ta-
nulási nehézségeid okát felismerni, megismeri a hatékony tanulás módszereit, és képessé 
válsz azok gyakorlati alkalmazására, saját tanulási stílusodnak megfelelő önszabályozó 
tanulás kialakítására.

A piramis szintjeit támogatják az olyan hallgatói klubok, tanulóközösségek, melyek kis 
csoportokban fenntartják és gyakoroltatják az elsajátított módszertani ismereteket, az ér-
deklődők számára tájékoztatást, illetve azonnali személyes segítséget nyújtanak. Ezek a 
klubok működhetnek egyfajta önkéntes tutor rendszerként, melyben a senior hallgatók a 
kurzusokat már elvégzők lesznek. 

A piramis oldaltámaszainak másik eleme az a tanulásmódszertani könyv, amelyet most a 
kezedben tartasz, és amely a Szegedi Tudományegyetem sajátosságait figyelembe véve 
egyengeti utadat a sikeres egyetemi hallgatói lét felé.

Szakál Péter Pál 
Oktatási Igazgató

https://u-szeged.hu/sztehirek/2020-november/szte-menta-app?objectParentFolderId=19355
https://u-szeged.hu/sztehirek/2020-november/szte-menta-app?objectParentFolderId=19355
https://www.coursera.org/learn/a-tanulas-tanulasa
https://www.coursera.org/learn/a-tanulas-tanulasa
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Útmutató a könyv használatához

Kedves Hallgató!

Kötetünkkel abban szeretnénk a segítségedre lenni, hogy minél sikeresebben járhasd 
végig az egyetemi tanulmányok lépcsőfokait. Tesszük mindezt úgy, hogy nem csak ál-
talános jó tanácsokkal szolgálunk, hanem a Szegedi Tudományegyetem sajátosságaira 
szabjuk útmutatónkat. A kötet fejezetei egységes felépítésűek. A bevezetésben olvashatsz 
arról, hogy az aktuálisan tárgyalt téma hogyan segíti a hatékony tanulást, hogyan járul 
hozzá tanulási eredményességed növeléséhez. Áttekintjük, hogy miről lesz szó a fejezet-
ben és milyen előzetes tudást, ismeretet igényel a tananyag elsajátítása. A fejezet áttekint-
hetőségét gondolattérkép ábrával segítjük.

A bevezetés után nagyobb és kisebb témaegységekre bontva tárgyaljuk az egyes téma-
köröket. A kulcskifejezéseket kiemeltük a számodra, mondanivalónkat ábrákkal illuszt-
ráltuk. A szövegben jeleztük az egyes fejezetek kapcsolódási pontjait is. A fejezet végén 
összefoglalóan megtalálod, hogy miről is volt szó az adott téma tárgyalásakor és prak-
tikus javaslatokat adunk a tanultak gyakorlatba integráláshoz. A megértés ellenőrzésére 
kérdéseket tettünk fel, melyeket az adott fejezetben megismertek alapján tudsz megvála-
szolni. Ezek önellenőrzésre szolgálnak, hogy lásd, sikerült-e megértened és alkalmaznod 
az olvasottakat. A kérdések után feltüntettük azokat a szakirodalmakat, amelyekből mi 
magunk is dolgoztunk, valamint ajánlottunk további olvasmányokat és hasznos linkeket, 
amelyekből még többet megtudhatsz egy-egy bemutatott technikáról.

Minden fejezet végén találsz egy motiváló üzenetet egy kapcsolódó kép kíséretében, 
hogy mindig meglegyen a hajtóerőd a tovább haladáshoz. Javasoljuk, hogy e kötet ta-
nulmányozásakor is érvényesítsd azokat az olvasási és tanulási technikákat, amelyeket 
megismertetünk veled. Ne csak ismeretterjesztő műként pillants bele, hanem olvasd vé-
gig alaposan, és mindig legyen ott az agyad egy hátsó szegletében, hogy ha elakadsz a 
tanulásban, célzottan térj vissza hozzá.

Bár ezt a kötetet csupán néhányan írtuk, szeretnénk, ha biztos lennél abban, hogy az egye-
tem minden karán vannak olyan szakemberek, akik örömmel és tapintattal segítenek, ha 
esetleg elakadsz az itt tanultak hasznosítása során. Bátran keresd őket, akik mentorként a 
segítségedre tudnak lenni, és a saját tantárgyuk, szakterületük kapcsán hasznos informá-
ciókkal tudnak ellátni.

Sikeres egyetemi hallgatóvá válást kívánunk!

A Szerkesztők
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Elvárt tanulási eredmények

Tudás Képesség Attitűd
Felelősség/ 
Autonómia

Ismeri és átlátja 
az egyetemi 

képzés struktúráit 
és azok sajátos-

ságait.

Megtervezi 
egyetemi képzési 
útját, kiválasztja 
a képességeinek 
és érdeklődésé-
nek megfelelő 

tanulmányi 
ösvényt.

Igénye van meg-
szerzett tudása 

bővítésére.

Együttműködik 
oktatóival és 

hallgatótársaival, 
betartja ez egye-
tem tanulmányi 

és vizsgaszabály-
zatát.

Tájékozott a 
tanulási stílusok 

tekintetében.

Kiválasztja a 
tananyag elsajátí-
tásához legmeg-
felelőbb tanulási 

stílust.

Törekszik a 
többféle tanulási 
stílus egymást 

támogató alkal-
mazására.

Tanulási stílusa 
megválasztása-
kor reflektál a 
tananyagra.

Tisztában van 
tanulási szokása-
ival, felismeri a 
sikeres tanulást 

támogató és 
veszélyeztető 

szokásait.

Összefüggésbe 
hozza tanulási 

eredményességé-
nek fokát tanulási 

szokásaival.

Önkritikus saját 
tanulási szokásai-

val szemben.

Szükség esetén 
korrigálja tanulá-

si szokásait.

Megnevezi a ta-
nuláshoz kapcso-
lódó pszichológi-
ai készségeket és 
ismeri fejleszté-

sük módját.

Hatékonyan mű-
ködteti a tanulás-
hoz kapcsolódó 
pszichológiai 
készségeit.

Igénye van a 
tanuláshoz kap-
csolódó pszicho-
lógiai készségei 

fejlesztésére.

Hallgatói 
státuszának meg-
felelő önálló és 
felelősségteljes 
döntéseket hoz 

tanulási eredmé-
nyessége növelé-

se érdekében. 
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Tudás Képesség Attitűd
Felelősség/ 
Autonómia

Megnevezi a 
négy nagy nyelvi 
képességet és érti 
azok tanulásban 
játszott szerepét, 
valamint ismeri 
a fejlesztésükre 

irányuló módsze-
reket és stratégi-

ákat.

A hatékony 
tanulás érdeké-

ben rutinszerűen 
alkalmazza az 

olvasás, írás, be-
széd és beszédér-
tés legfontosabb 

stratégiáit.

Felismeri az 
olvasás, írás, be-
széd és beszédér-
tés fejlesztésére 

irányuló stratégi-
ák alkalmazásá-
nak fontosságát.

Felelősséget 
vállal nyelvi 

képességeinek 
fejlesztéséért.

Megnevezi és 
érti az egyetemen 
érvényben lévő 
számonkérési 

formákat és mód-
szereket. 

Megtervezi és 
betartja egyetemi 
számonkérése-
inek teljesítési 

ütemezését.

Törekszik tanul-
mányai minta-
tanterv szerinti 

elvégzésére.

Felelősséget 
vállal tanulmá-

nyai minősége és 
ütemezése iránt.

Tájékozott a 
könyvtár és az 

internetes adatbá-
zisok használa-

tában.

Céltudatosan 
használja a 

könyvtár szol-
gáltatásait és az 

internetes adatbá-
zisokat tanulási 
eredményessége 
növelése érdeké-

ben.

Könyvtári és 
internetes kereső 
tevékenységében 
kritikus felhasz-
nálóként cselek-

szik.

Betartja a könyv-
tári és internetes 
források felhasz-
nálásának etikai 

szabályait.

Ismeri azokat a 
fórumokat, ahová 

fordulhat, ha 
tanulási kérdé-

sekben segítségre 
van szüksége.

Feltárja hiányos-
ságait a tanulás 
terén és megvá-
lasztja a számára 
szükséges segítő 

fórumokat.

Tanulási prob-
lémák esetén 

nyitott a segítség 
igénybevételére. 

Szakmai útmu-
tatás mellett 

fejleszti tanulási 
módszereit. 
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1. FEJEZET

Az egyetemi képzés struktúrái és azok sajátosságai
Dr. habil Tarkó Klára

Bevezetés

Egyetemi tanulmányaid során nem csak leendő szakmád nyelvezetét kell elsajátítanod, 
hanem „egyetemül” is meg kell tanulnod. Ebben segítségedre lesz a Szegedi Tudomány-
egyetem hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (SZTE, 2021). Ez a szabályzat le-
fordítja számodra a Nemzeti Felsőoktatási Törvény (Nftv.) rendelkezéseit. Tudjuk, hogy 
mindez még így is egy útvesztőnek tűnik, ezért a jelen fejezetben arra vállalkozunk, hogy 
leegyszerűsítve még érthetőbbé tegyük számodra ezeket a fogalmakat. 

Mi, akik már hosszú ideje a rendszer részesei vagyunk, fél szavakból is megértjük egy-
mást: ’A BSc és a BA KKK-ját feltöltöttem a CooSpacere, a PhD és a FOSZK jegyek 
a Neptunban vannak, a Modulós ügykezelési szabályokat meg megtekintheted a HSZI 
honlapján.’ Egy ilyen mondat hallatán neked meg rögtön a Jó reggelt Vietnám című film 
híres rövidítési jelenete ugrik be, amikor a Robin Williams által játszott karakter a kö-
vetkezőket mondja: „Már megbocsátson Uram! Tekintve, hogy az AE egy ilyen V.I.P., 
nem lenne célszerűbb TÜK-ösíteni az SK-ját mielőtt a Vietkongok KO-zzák és mi EÜ 
szolgálatra kerülünk?”

Ne aggódj, mi sem így születtünk. Pár hónap múlva már ugyanilyen természetességgel 
fogsz dobálózni a rövidítésekkel, tudni fogod mit, hol és hogyan intézz, kit keress, hol 
olvass utána. Ha eligazodsz az egyetem útvesztőjében, energiáidat a tanulásra koncentrál-
hatod, bosszantó figyelemelterelő manőverek nélkül. 

A fejezet megértéséhez nincs szükséged előzetes ismeretekre, csak nyitottságra és felfe-
dezővágyra. 
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1.1. A Magyar Felsőoktatás szerkezete

A magyar felsőoktatás háromciklusú, vagyis egymásra épülően alapképzést, mesterkép-
zést és doktori képzést nyújt. Ez így még egyszerűnek is tűnhet, de nem az. Majd mindjárt 
meglátod.

1.1.1. Felsőoktatási szakképzés

Várjunk csak! 3 ciklusról beszéltünk az előbb, itt meg egy negyedik valami szerepel. 
Igen, mi szóltunk előre, hogy nem olyan egyszerű. Közvetlenül az érettségi megszerzé-
se után jelentkezhetsz valamely felsőoktatási szakképzésre (FOSZK), amellyel egyetemi 
hallgatóvá válsz, de elvégzésével még nem leszel diplomás. Ezek a gyakorlatorientált 
képzések 4 félévesek és felsőfokú szakképzettséget adnak, amelyek elvégzésének iga-
zolásaként oklevelet vehetsz át az oklevélátadó ünnepségen. Jó választás, ha még nin-
csennek kikristályosodott elképzeléseid arról, hogy ’mi leszel, ha nagy leszel’. És mint 
a mesében a farkas, egyik mancsodat ezzel már be is tetted a kisgidák házába, az egye-
temre. Bentről pedig jobban tudsz majd tájékozódni és megkeresni azt az azonos képzési 
területhez tartozó alapképzési szakot, amelynek keretében elismertetheted felsőoktatási 
szakképzési tanulmányaid egy részét és így rövidebb idő alatt szerezhetsz alapdiplomát. 
Felsőoktatási szakképzésed során néhány szakon szakirányok keretében szakosodhatsz.

1.1.2. Alapképzés

Alapképzésre ugyancsak az érettségi bizonyítványod birtokában jelentkezhetsz. Az egyes 
szakok felvételi követelményei között olvashatsz arról, hogy milyen tantárgyakból és mi-
lyen szintű (alap vagy emelt) érettségi szükséges. Emellett bemeneti feltételként előírhat-
nak nyelvvizsgát, gyakorlati alkalmassági vizsgát, orvosi igazolást stb.. Alapképzésben 
alapfokozatot (felsőfokú végzettséget) és szakképzettséget szerezhetsz, illetve jogot arra, 
hogy magasabb szinten, mesterfokozaton folytathasd a tanulmányaidat. Az alapképzést 
úgy is hallod emlegetni, mint ’becsölör’ (bachelor) szak, ami tudományterület szerint 
lehet ’becsölör of árc’ (Bachelor of Arts (BA)) vagy ’becsölör of szájensziz’ (Bachelor 
of Sciences (BSc)). Szaktól függően 6-8 félévet kell elvégezned, 180-240 kreditet meg-
szerezned. A képzésed lehet elméletorientált, gyakorlatorientált, vagy kiegyensúlyozott. 
Egy-egy adott alapképzésen belül szakosodhatsz szakirányok és specializációk segítsé-
gével.
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1.1.3. Mesterképzés

Alapdiplomád jogosít fel arra, hogy mesterképzésre jelentkezz, ahol mesterfokozatot 
és szakképzettséget szerezhetsz, magasabb szintre emelheted képzettségedet. Itt is gya-
kori az idegennév használat a megnevezésben: ’mászter’ (master), tudományterületé-
nek megfelelően ’mászter of árc’ (Master of Arts (MA)) vagy ’mászter of szájensziz’ 
(Master of Sciences (MSc)) megjelöléssel. A legegyegyértelműbb továbblépést az je-
lenti, ha olyan mesterszakot választasz, amelyre alapdiplomád egyenes bemenetet tesz 
lehetővé. Ha mégis teljesen más vizekre eveznél, mint az alapképzettséged, lehetőséget 
adhat az adott mesterszak arra is, hogy a felvételi jelentkezés benyújtását megelőzően 
résztanulmányokra jelentkezz és bepótold a belépésre feljogosító előfeltételeket. Mes-
terszakos diplomát 2-4 félév alatt szerezhetsz, 60-120 kredit összegyűjtéséért cserébe. A 
képzésed ebben az esetben is lehet elméletorientált, gyakorlatorientált, vagy kiegyensú-
lyozott. Mesterszakos végzettséged birtokában jelentkezhetsz doktori képzésre. Néhány 
mesterképzésben szakirányok vagy specializációk mentén is szakosodhatsz.

1.1.4. Osztatlan mesterképzés

Az eddigiekben az úgynevezett osztott képzésről beszéltünk, mivel lépcsőfokokon bal-
lagsz felfelé, az egyre magasabb végzettség megszerzése felé. Lehetőséged van azon-
ban az érettségi után rögtön olyan osztatlan mesterképzésre is jelentkezni, ami azonnal 
mesterdiplomát eredményez. Időt ugyan nem spórolsz vele, mert a minimum 6+2 félév 
helyett 10-12 félévet tanulsz, viszont megspórolsz egy közbülső felvételi idegeskedést. 
300-360 kreditet kell ebben a képzésben megszerezned. A magyar felsőoktatásban a ta-
nárképzés, a jogász-, a gyógyszerész- és az orvosképzés folyik osztatlan formában. 

1.1.5. Doktori képzés

Ha hajt a tudományos megismerés vágya, a doktori képzésben a helyed. ’Péhádé’ (PhD) 
képzés keretében szerezheted meg tudományos fokozatodat. A kezdéstől számítva 4 éven 
belül le kell tenned az asztalra az ’ópuszt’, vagyis a doktori disszertációdat és legkésőbb 
az ötödik év végére meg is kell védened azt. A Doctor of Philosophy (a flozófia doktora) 
vagy PhD megjelölés a neved mellett egyértelműen jelzi, hogy doktori képzésben sze-
rezted a doktori fokozatodat, és ha csak nem szereztél orvosi, gyógyszerész vagy jogi 
végzettséget is, a Dr. láttán ne kérjenek tőled orvosi vagy jogi segítséget. Ha művészeti 
területen kívánsz tudományos karriert befutni, akkor a ’déelá’ (DLA - Doctor of Liberal 
Arts – a szabad művészetek doktora) fokozatot kell megszerezned. 
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1.1.6. Szakirányú továbbképzés

Ha már van egy alapdiplomád vagy egy mesterdiplomád, arra építve további szakirányú 
szakképzettséget, pedagógusként szakvizsgát szerezhetsz, 2-4 félév alatt, 60-120 kredit 
megszerzésével. Az új szaktudásodat oklevél ismeri el.

Az eddigiekben felvázolt képzési formák rendszerét szemlélteti az 1. ábra.

1.1.7. Felnőttképzés

A felnőttképzés a felnőttek iskolarendszeren kívül folyó tanulását lehetővé tevő képzé-
sek szervezését jelenti. Egy szolgáltatás felnőttképzésnek minősül akkor, ha szervezett, 
célirányos és kompetenciaalakításra vagy fejlesztésre irányul. Ha az egyetemen ilyen 
képzésben veszel részt, az nem jár hallgatói jogviszonnyal. Az intézmény felnőttképzési 
szerződést köt veled, a tanulmányaid sikeres elvégzése után pedig tanúsítványt kapsz 
(Eurydice, 2021). Felnőttképzésben bárki részt vehet, aki a 16. életévét betöltötte. A fel-
nőttképzés az élethosszig tartó tanulás egyik fontos eszköze, segítségével új ismeretekre, 
szakmai kompetenciákra tehetsz szert, amelyeket mind a munkaerőpiacon, mind a ma-
gánéletedben sikerrel kamatoztathatsz. A Szegedi Tudományegyetemen a Felnőttképzési 
Központ kínálatából válogathatsz (https://u-szeged.hu/felnottkepzes).

1. ábra. A magyar felsőoktatás szerkezete
(Forrás: Derényi, 2018. 

https://tka.hu/nemzetkozi/9518/a-felsooktatas-rendszere-magyarorszagon)

https://tka.hu/nemzetkozi/9518/a-felsooktatas-rendszere-magyarorszagon
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1.1.8. Pedagógus továbbképzés

Ha már rendelkezel pedagógusi szakképzettséggel, 30-60-90-120 órás akkreditált peda-
gógus továbbképzésben vehetsz rész. A pedagógusok számára jogszabály írja elő, hogy 
diplomájuk megszerzése után hétévente továbbképzés keretében újítsák meg vagy egé-
szítsék ki ismereteiket és jártasságukat (oktatas.hu). A Szegedi Tudományegyetem által 
kínált pedagógus továbbképzésekről a Tanárképző Központ honlapján tájékozódhatsz 
(https://u-szeged.hu/tanarkepzes-index). 

1.1.9. Hogyan válasszak?

A Szegedi Tudományegyetem által kínált szakokról a felvi.hu oldalon és az egyetem 
weboldalán (https://u-szeged.hu/kepzesek) tájékozódhatsz. A felvi.hu oldal szakválasztó 
funkcióval is rendelkezik, segít abban, hogy előképzettséged fényében milyen irányok-
ban tudsz továbblépni. Ha már a középiskolában eldöntötted, hogy tanár, gyógyszerész, 
orvos vagy jogász leszel, akkor osztatlan képzésben a helyed. Ha még bizonytalan vagy, 
akkor válassz egy téged érdeklő alapképzést, amelynek során kikristályosodhat, milyen 
irányba szeretnél mesterfokon továbblépni. Alapképzésről is átválthatsz osztatlan képzés-
re, ha időközben meggondolod magadat és az addig elvégzett tanulmányaidat beszámít-
tathatod. Ne keseredj el, ha az először választott szakodon egy-két félév elvégzése után 
rájössz, hogy „nem ilyen lovat akartál”. Ne add fel, ne hagyd ott az egyetemet, inkább 
változtass szakot. Ebben maximális segítséget, iránymutatást fogsz kapni a Szegedi Tu-
dományegyetemtől.

1.1.10. Képzési és finanszírozási formák

Van még két dimenzió, amelynek mentén döntést kell hoznod felvételi kérelmed benyúj-
tásakor. Milyen tagozaton és milyen finanszírozási formában kívánsz továbbtanulni. A 
középiskolai tanulmányok lezárását követő folyamatos átlépés a felsőoktatásba inkább 
a nappali tagozatos képzésre való jelentkezést hozza magával. Azonban, ha a leendő 
hallgató már kilépett a munkaerőpiacra, vagy kisgyermeket nevel, vagy egyéb okból nem 
tud nappali képzésben részt venni, számára a levelező vagy a távoktatási képzési forma 
megfelelőbb. A szakirányú továbbképzések, a felnőttképzések és a pedagógus továbbkép-
zések alapvetően levelező munkarendben folynak, minden más fenti esetben nappali és 
levelező munkarenddel egyaránt találkozunk. Nappali munkarendben a hallgatónak hét-
főtől péntekig szerepelnek órarendjében a kurzusai. Levelező munkarend esetén havonta 
1-2 alkalommal péntek és szombati napokon vannak az órák. 

A távoktatás is egyre nagyobb teret nyer, az infokommunikációs technológiák használa-

https://u-szeged.hu/tanarkepzes-index
https://u-szeged.hu/kepzesek
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tával azok is részesülhetnek az egyetemi oktatásból, akiknek nehézséget okozna az in-
tézménylátogatás. A Szegedi Tudományegyetemen is egyre többet ’mókolunk’ (MOOC 
– Massive Open Online Courses), Magyarországon elsőként csatlakoztunk a Coursera 
platformhoz, amely a világ legnagyobb online oktatási platformja (https://u-szeged.hu/
coursera/courseraforszte). Az SZTE hallgatójaként 19 nyelven, több mint 4000 kurzus 
közül választhatsz ingyen. 

A másik dimenzió, ami meghatározó, hogy ki állja a képzésed költségeit; az Állam, a 
szüleid, Te? Vagyis állami ösztöndíjas/államilag finanszírozott leszel, vagy önköltséges/
költségtérítéses. Az Állam mindenki számára alanyi jogon 12 félévet finanszírozhat. Fel-
vételi jelentkezésed benyújtásakor és amennyiben megoldható számodra, érdemes ugyan-
azon szak államilag finanszírozott és önköltséges formáját is megjelölnöd. Ha véletlenül 
nem sikerül bejutnod az államilag finanszírozott képzésre, csak az önköltséges formára, 
akkor kezdd meg ott a tanulmányaidat, tanulj minél jobban és a jó eredményeid nyomán 
átsorolhatnak állami finanszírozásba. Ebből következik, hogy az állam által finanszírozott 
formába felvételt nyert hallgatóknak sem tanácsos elégedetten hátradőlniük, mert ha rosz-
szak lesznek a tanulmányi eredményeik, könnyen az önköltséges formában találhatják 
magukat. Ha jól tanulsz, nem csak a tanulmányaidért nem kell fizetned, hanem még kü-
lönböző ösztöndíjakra is jogosultságot szerezhetsz. Ne feledd, a tanulás jó üzlet!

1.2. Felvettek! Most mi lesz???

Vonalhúzás, felvettek, eufória, várakozás, új élet. Megkaptam a Hallgatói Szolgáltató 
Irodától (HSZI) a beiratkozással kapcsolatos információkat. Tanulmányi és Információs 
Központ. TIKkelek mikor meglátom mekkora. Hogy fogok én ebben eligazodni? Ja, hogy 
ezen kívül még számos épülete van az egyetemnek szétszórva a városban? Hála Isten-
nek, hogy a beiratkozás nem csak adminisztráció, hanem egy olyan esemény is, amely-
ben kézen fognak és segítenek eligazodnom. Engem itt kérem így várnak, jól döntöttem 
(2. ábra). És rögtön el is kezdhetem SZTE-s identitásom kiépítését azzal, hogy SZTE+ 
pontokat gyűjtök (https://u-szeged.hu/szteplus/kezdolap/szteplus). A hallgatóknak szóló 
szolgáltatásokról teljeskörű információkkal látnak el (https://u-szeged.hu/hallgatoknak/
hallgatoinknak).

Már a köszöntésemkor olyan furcsaságokat beszélnek, hogy Neptun, CooSpace, Modulo. 
Hogy fogom én ezeket megjegyezni? A Neptunt még csak-csak, hiszen ő a tengeristen. 
Később majd rájövök, hogy nem tenger-, hanem tanulmányi isten. De mi az a CooSpace? 
Olyan, mint a Világűr (outer space)? Hát, jó sok információ elfér benne, az biztos, meg el 
is lehet benne veszni. A Modu-ló meg valami speciális hátas?

Úgy elképzeltük, amint lejátszódik fejedben a fenti monológ. Ne aggódj, azonnal segí-
tünk megértened.

https://u-szeged.hu/coursera/courseraforszte
https://u-szeged.hu/coursera/courseraforszte
https://u-szeged.hu/szteplus/kezdolap/szteplus
https://u-szeged.hu/hallgatoknak/hallgatoinknak
https://u-szeged.hu/hallgatoknak/hallgatoinknak
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1.2.1. Neptun, CooSpace, Modulo

A Neptun (3. ábra) az SZTE-n használt Egységes Tanulmányi Rendszer. Amikor be-
iratkozol, kapsz egy téged azonosító Neptun kódot, amelynek és egy jelszónak a se-
gítségével bejelentkezhetsz a tanulmányi rendszerbe (https://web2.neptun.u-szeged.hu/
hallgato/login.aspx). Itt tekintheted meg a képzésed mintatantervét, vagyis, hogy milyen 
tantárgyakat kell teljesítened, melyik félévben tudod felvenni azokat, hogyan épülnek 
egymásra, mi az, ami kötelező, mi az, ami választható és mindezt hogyan tudod a legopti-
málisabban teljesíteni. Ez a képzési terv az előírt Képzési és Kimeneti Követelményekben 
(KKK) megfogalmazott tanulási eredmények elérését szolgáló tantárgyakat tartalmaz. Az 

2. ábra. Beiratkozási hét a Szegedi Tudományegyetemen
(Forrás: https://u-szeged.hu/sztehirek/2019-augusztus/beiratkozasi-het-szegedi-190822?objectPa-

rentFolderId=28447)

3. ábra. A Neptun bejelentkezési felülete
(Forrás: http://www.neptun.u-szeged.hu/)

https://web2.neptun.u-szeged.hu/hallgato/login.aspx
https://web2.neptun.u-szeged.hu/hallgato/login.aspx
https://u-szeged.hu/sztehirek/2019-augusztus/beiratkozasi-het-szegedi-190822?objectParentFolderId=28447
https://u-szeged.hu/sztehirek/2019-augusztus/beiratkozasi-het-szegedi-190822?objectParentFolderId=28447
http://www.neptun.u-szeged.hu/
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az intézet vagy tanszék, amelyhez a képzésed tartozik (’anya’), minden félévben meghir-
deti azokat a tantárgyakat, amelyekre jelentkezned kell. A Te felelősséged, hogy pontosan 
számontartsd a teljesített és a még teljesítendő tantárgyaidat. Természetesen menet köz-
ben bármikor kérhetsz tanácsot, segítséget az ’anyatanszéktől’/’anyaintézettől’, a Tanul-
mányi Osztály munkatársaitól vagy a Hallgatói Önkormányzattól. Ezen a felületen tudsz 
jelentkezni a vizsgáidra és itt láthatod az érdemjegyeidet is.

A CooSpace (4. ábra) egy olyan online platform, ahol tanáraiddal és hallgatótársaiddal 
tarthatod a kapcsolatot. Neptun kódod és jelszavad segítségével léphetsz be. Minden fél-
év elején ide töltik fel tanáraid az arra vonatkozó információkat, hogy egy-egy tantárgy 
keretében miről fogsz tanulni, mit kell teljesítened, hogyan fognak értékelni és milyen 
szakirodalmakat ajánlanak. Ezek a tantárgyi követelmények és a tantárgyi program, 
amelyeket az úgynevezett színtérinformációkban találsz meg. Az itt található informá-
ciók olyanok, mint egy szerződés közted és az oktatód között, amelyet mindkét félnek 
be kell tartania. Segédanyagokat, előadásfóliákat, feladatokat is kapsz a CooSpacen ke-
resztül, ide töltheted fel a beadandó feladatokat és a vizsgaidőszakban itt írhatod meg a 
teszteket, vagy a Big Blue Button (BBB) funkció segítségével kameraképpel szóban is 
vizsgázhatsz, amennyiben tanárod ezt a számonkérési formát adja meg. 

A Modulo (5. ábra) segítségével elektronikusan intézheted a hivatalos ügyeidet, így nem 
kell postáznod, vagy sorban állnod. A Neptunban használt felhasználóneveddel és jel-
szavaddal tudsz belépni. Közel százféle ügyet tudsz ezen a platformon keresztül intézni, 
beleértve az előzetes tanulmányaid elismertetését (kreditátviteli kérelem), rendszeres 
szociális ösztöndíj igénylést, a kollégiumi jelentkezést, a méltányossági kérelmeket vagy 
a passzív félév bejelentését. A vonatkozó ügyleírásokat megtalálhatod a Hallgatói Szol-
gáltató Iroda webes felületén (http://www.hszi.u-szeged.hu/linkek/2006/modulo-2-ugy-
leirasok.html).

4. ábra. A CooSpace bejelentkezési felülete
(Forrás: https://www.coosp.etr.u-szeged.hu/)

http://www.hszi.u-szeged.hu/linkek/2006/modulo-2-ugyleirasok.html
http://www.hszi.u-szeged.hu/linkek/2006/modulo-2-ugyleirasok.html
https://www.coosp.etr.u-szeged.hu/
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1.2.2. Milyen óráim lesznek?

Hááát, ez attól függ, milyen szakra jársz. De ebben az alfejezetben nem is erről szeretnénk 
beszélni, hanem arról, hogy milyen típusú órákkal találkozhatsz (SZTE, 2021). Előfor-
dulhat, hogy több százan ültök majd egy teremben, de olyan is lehet, amikor egyedül 
veled foglalkozik az oktató. Egy dolgot egyik típusnál se feledj. Bár a megnevezésed 
’hallgató’, ez ne tévesszen meg! Az órákon légy aktív, tegyél fel kérdéseket, oszd meg 
gondolataidat!

A kurzusaid elvégzése jutalmául aláírást, érdemjegyet vagy háromfokozatú minősítést 
kaphatsz, valamint krediteket. A képzésed során meghatározott kreditmennyiséget kell 
összegyűjtened. Egy kredit 30 hallgatói munkaórának felel meg, így, ha van egy 3 kredi-
tes tantárgyad és heti 2 órás tanórán veszel részt, akkor emellé még 60 óra egyéni munkát 
várhat el tőled az oktatód, amelybe beletartozik a vizsgára való felkészülésed vagy a 
beadandó feladatok elkészítése is. Léteznek 0 kredites kurzusok is, ezek az úgynevezett 
kritérium tantárgyak. Ilyen például az egyetemi testnevelés, amely célja nem a kredit-
gyűjtés, hanem az egészséges életmódod elősegítése. 1 tanóra 45-60 perc hosszúságú 
lehet. Ha például az órarendedben heti 2 órás tárgy szerepel, az 1 óra 30 perc hosszúságú 
ténylegesen. Találkozhatsz kétheti rendszerességű, vagy tömbösített órákkal is.

1.2.2.1. Előadás

Az előadásokon az oktatód szóban magyarázza el számodra a tananyagot. Rendszerezi 
az adott témakörre vonatkozó információkat, példák segítségével világít rá a tárgyalt fo-
galmak értelmére. Előadása során különféle prezentációs technikákat használhat. A kre-
ditértékű előadás számonkérése a kollokvium, szigorlat, beszámoló vagy félévközi jegy. 

5. ábra. A Modulo bejelentkezési felülete
(Forrás: https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/login/index)

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/login/index
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1.2.2.2. Gyakorlat

A gyakorlat, ahogyan a neve is mutatja, aktivitást követel tőled. Annak érdekében, hogy 
oktatód jobban oda tudjon rád figyelni, jobban tudja segíteni a munkádat, ez a kurzusfor-
ma kisebb létszámmal, csoportbontásban valósul meg. Képzéstől függően nagyon sokféle 
gyakorlattal fogsz találkozni. A gyakorlatok teljesítéséért gyakorlati jegyet vagy aláírást 
kaphatsz. Fontos, hogy részt vegyél a tanórákon, különösen a készségfejlesztő gyakorla-
tokon vagy a laboratóriumi gyakorlatokon, ellenkező esetben nem tudod teljesíteni azo-
kat, nem válthatod ki a hiányzásodat másfajta feladatvégzéssel. Természetesen a tanárod 
tájékoztatni fog a félév elején arról, hogy hány alkalmat van lehetőséged „büntetlenül” 
hiányozni. Javasoljuk, hogy ezeket a váratlan helyzetekre tartogasd. A „Nincs kedvem 
reggel nyolcra bemenni” nem az.

1.2.2.3. Szeminárium

A szeminárium is egy olyan foglalkozás, ahol oktatóddal együtt formáljátok az órát, 
az aktivitásod, együttműködésed, interakciód nélkül csak kínlódni fogsz. Ha élvezetes 
órát szeretnél, tedd oda magad! A tanulási folyamat közben még nincs olyan, hogy rossz 
válasz. A lényeg, hogy aktivizáld magad, mozogjanak az agytekervényeid, oktatód majd 
rávezet a helyes útra. A helyes válaszokat a számonkérésre kell tudnod, amely lehet kredit 
nélkül kétfokozatú (aláírás), kredittel értékelt esetben három- (minősítés) vagy ötfoko-
zatú (gyakorlati jegy) értékelés.

1.2.2.4. Konzultáció

A konzultáció az oktatóddal folytatott egyéni vagy kiscsoportos megbeszélés, ahol főként 
Te vezeted a beszélgetés fonalát. Önálló munkavégzésed során számtalan kérdés merül 
fel benned, melyekben segítséget szeretnél. Jellemzően ilyen konzultációs forma jelenik 
meg témavezetőddel a szakdolgozatkészítéshez kapcsolódóan. A konzultációs kurzus zá-
rulhat aláírással vagy gyakorlati jeggyel.

1.2.3. Tanórai munkaformák

A ’tanár kiáll és beszél a diák pedig vele szemben ül és hallgat’ elavult, nem annyira 
hatékony és valljuk be, unalmas módszer (gyakran a tanár is elálmosodik a saját hang-
jától). Éppen ezért tanáraid igyekeznek korszerű és változatos oktatási módszereket és 
munkaformákat alkalmazni. A főként interaktív frontális előadások mellett tehát talál-
kozni fogsz még többek között a következő munkaformákkal és pedagógiai módszerek-
kel: egyéni munka, páros munka, kiscsoportos munka – kooperatív csoportmunka, hall-
gatói kiselőadás, hallgató-központú tanulás, probléma-alapú tanulás, készségfejlesztés, 
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projektmódszer, szimulációs játék stb. Tanáraid elmagyarázzák majd az adott módszert 
mielőtt hozzákezdenétek a munkához. 

Apropó, még egy jó tanács. Ne csak azt jegyzeteld le az órán, amit a tanár mond, hanem 
azt is, ahogyan és amilyen módszerrel teszi azt. Ezek nem szerepelnek majd a számonké-
résben, viszont módszertani kincsestárat hozhatsz létre, mely a saját későbbi munkádban 
is segítségedre lesz.

1.2.4. Kapcsolattartás oktatóiddal

Természetesen az elsődleges színtér, ahol találkozol oktatóiddal, az az általa vezetett kur-
zus. Ha két tanóra között merül fel benned valamilyen fontos kérdés, felkeresheted okta-
tódat az általa megadott fogadóórák időpontjában, vagy kérhetsz tőle külön fogadóórát. 
Fontos, hogy a kijelölt vagy a megbeszélt időpontokban keresd fel oktatódat. Te sem 
tudnál úgy tanulni vagy dolgozni, ha kétpercenként rád nyitná valaki az ajtót. 

Ha a kérdésed nem igényel személyes megbeszélést, üzenetet küldhetsz a CooSpace 
színtérben vagy írhatsz e-mailt. Mindegyik esetben tartsd szem előtt a hivatalos megszó-
lítás alkalmazását (Tisztelt Tanárnő! / Tisztelt Tanár Úr! és nem Helló Tanár!). Leveled 
legyen konkrét és egyértelműen eldönthető, hogy mire is vársz választ tanárodtól. Ne 
várd el, hogy több száz tanulóról fejből tudja tanárod, hogy milyen szakos és hánya-
dik évfolyamra jár, ezért mindig jelezd ezeket az információkat aláírásodban, a Neptun 
kódoddal együtt. Ha valamely kurzussal kapcsolatban írsz, mindig add meg a kurzus 
kódját is, hogy egyértelműen beazonosítható legyen. Ha tanárod nem válaszol öt percen 
belül, ne sértődj meg. Jó sok levelet kell megválaszolnia. Ha már tényleg hosszabb ideje 
nem kapsz választ, nem tilos udvariasan felhívnod erre a figyelmét.

Összefoglalás

Reméljük segítettünk abban, hogy már ne tűnjenek olyan idegennek azok a munkaszín-
terek és munkaformák, amelyekkel egyetemi tanulmányaid során találkozol. Már tudod, 
mit kapsz attól a képzéstől, amire jelentkeztél, hogyan fogsz oktatóiddal és hallgatótársa-
iddal együtt dolgozni a sikeres oklevél vagy diplomaszerzés érdekében. Természetesen a 
fentieken kívül sokmindennel meg kell még ismerkedned, amelyek megértése már nem 
fog gondot okozni számodra. Az egyetemen való sikeres boldogulás egyik alapfeltéte-
le, hogy eligazodj a rendszerben, tehát a fejezet elolvasása után kezdj hozzá a Szegedi 
Tudományegyetemre és szolgáltatásaira vonatkozó ismereteid kitágításához. Ehhez jó 
kiindulópont az egyetem honlapjának böngészése (https://u-szeged.hu/). Nyisd meg az 
információs weboldalakat, a különböző tanulmányi színtereket, szörfölj, fizikai valódban 
is keress fel helyeket. 

https://u-szeged.hu/
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A másik alapfeltétele pedig az, hogy a tőled telhető lehető legjobb teljesítményt nyújtsd. 
Az általános iskolában és a középiskolában is tanultál. Ha ott soknak érezted a tananya-
got, itt még többnek fogod érezni. Sokszor gondolod majd azt, hogy ennyi elvont dolgot 
nem vagy képes megtanulni. Jó hírünk van, mindenre képes vagy! Csak kevesen szület-
nek zseninek, vagy van fotografikus memóriájuk, nekünk többieknek tennünk kell azért, 
hogy hatékonyan és értően tudjunk tanulni. Kötetünk további részeiben ebben szeretnénk 
neked segítséget nyújtani.

1.2.5. Ellenőrző kérdések

1. Melyik platformot keresed fel a következő esetekben?

- meg szeretném nézni az órarendemet: 

- kreditátviteli kérvényt szeretnék benyújtani:

- szeretném megnézni a kurzuskövetelményeket:

- szociális ösztöndíjra pályázok:

- le szeretném tölteni az órán kivetített fóliákat:

- vizsgára szeretnék jelentkezni:

2. Sorolj fel legalább 3 olyan dolgot, amiben a középiskolai oktatásod különbözik az 
egyetemi oktatásodtól!

3. Keresd ki a Szegedi Tudományegyetem honlapjáról a következő információkat!

- Hogy hívják az egyetem Rektorát? 

- Mi az anyakarod honlapcíme? 

- Ki a szakfelelőse annak a szaknak, amelyen tanulsz?

- Ki az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke?

- Milyen szolgáltatásokat vehetsz igénybe hallgatóként? 

1.2.6. Visszacsatolás

1. Kérünk, egészítsd ki az alábbi mondatokat!

Számomra a következő 2 információ volt a leglényegesebb ebben a fejezetben:

Mi az, amit másként fogok csinálni az eddigiekhez képest a fejezetben megismert 
információk alapján?
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https://eduline.hu/felsooktatas
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https://www.mab.hu/
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https://www.oktatas.hu/tovabbkepzes/pedagogus_tovabbkepzesek/pedagogus_tkpz_jegyzeke/tkpz_kotelezettseg_teljesitese
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv
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Motiváló üzenet: 
Egy álom akkor válik céllá, amikor Te azzá teszed.

(Forrás: https://pxhere.com/hu/photo/1448079)
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2. FEJEZET

A tanulás pszichológiai képességei és fejlesztésük
Marunák Mária

Bevezetés

Az egyetemen elért eredményeidet az intézmény rendszerében való eligazodáson túl a 
tanulási folyamataidban való tudatosság is meghatározza. Ezért feltétlenül érdemes tájé-
kozottnak lenned tanulási önismeret és a hatékony tanulásszervezés terén annak érde-
kében, hogy egyéni erősségeidnek megfelelően, a számodra legeredményesebb módon 
tudj élni a tanulási képességeiddel. Első reakciód lehet, hogy ismered önmagad. Igen, 
valóban kialakul felnőtt korra az önismeret egy bizonyos szinten, de hidd el, ennek folya-
matos tovább építése támogatni fogja céljaid hatékonyabb elérését – nem csupán egyete-
mi tanulmányaid alatt. Jelen helyzetedben a tanulási képességeid sajátosságainak ismere-
tében és fejlesztésük lehetőségeiben jól jön majd a jártasság. A számodra legmegfelelőbb 
tanulásszervezéshez pedig tanulási szokásaidat, stratégiáidat szükséges összevetned egy-
részt egyéni képességeiddel, másrészt az egyetemi tanulási folyamatok sajátosságaival, 
elvárásaival. A tanulási képességeid folyamatos fejlesztésének szükségessége viszont 
messze túlmutat az egyetemi tanulmányok időszakán: a számodra aktuálisan szükséges 
képességterületek egybecsengenek a pályabeváláshoz is szükséges képesség területekkel:
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1. táblázat. A munkaügyi kompetenciák és a tanulási képességek összefüggései

TOP 10 képesség a 
munkaerőpiacon (2020)

A tanuláshoz nélkülözhetetlen 
képességek

• komplex problémamegoldás

• kritikus gondolkodás

• kreativitás

• emberekkel való bánni tudás

• emberek koordinálásának 
képessége

• érzelmi intelligencia

• mérlegelés és döntéshozatal

• szolgáltatásorientált szemlélet

• tárgyalástechnika

• rugalmas gondolkodás

• figyelem

• gondolkodás

• problémamegoldó

• kritikai

• kreatív

• emlékezet

• nyelvi képességek (írás, olvasás-szö-
vegértés,

• beszéd, kommunikáció)

• intelligencia (H. Gardner, 1998; 
Schmidt, 2001)

• önszabályozás

Forrás: Új Munkaügyi Szemle (2020/I/1.) alapján saját összevetés

Nem az iskolának, az életnek tanulsz. Non scholae, sed vitae discimus. Nézzük mi is 
történik a következő évek mindennapjaiban a tanulás terén. Elsősorban tengernyi infor-
mációval fogsz találkozni minden kötelezően, vagy szabadon fölvett tárgyadhoz kap-
csolódóan. Az lenne az ideális, ha ezek az információk hosszú távra rögzülnének ben-
ned, hiszen a hosszútávú cél, a megszerzett információk magas szintű alkalmazása 
lesz a választott tevékenységeidben. Célszerű, ha tájékozott vagy, a tanulási folyamat 
sajátosságai terén, hiszen a kérdés nem csupán az lesz, hogy mit és mennyit tudsz, hanem 
az is, hogy hogyan fogod tudni használni a megszerzett ismereteket: felismered-e egy-
egy megjelenő probléma okát a szakterületeden, meg tudod-e szervezni a megoldását, 
képes leszel-e átlátni a teljes folyamatokat és tudsz-e kapcsolódni a részfolyamatok ügyes 
megoldásaihoz. Ha mindezzel tisztában vagy, akkor már tudod is, hogy szükséged van 
olyan képességekre, módszerekre, melyek segítségével a megismert információkat 
szervezni és alkalmazni is tudod. Ehhez viszont elengedhetetlen a tanulási folyamatok 
terén meglévő általános tájékozottság. 

https://dictzone.com/latin-magyar-szotar/non%20scholae%2C%20sed%20vitae%20discimus
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A fejezetben felhasznált hallgatói önreflexiók a Hatékony tanulás I. e-learning kurzus 
(2020/2021) hallgatóitól származnak.
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2.1. Mi is valójában a tanulás?

Éveken keresztül tanultál már eddig is, tapasztalatból azonnal megfogalmazod: a tan-
anyag megfelelő szintű elsajátítása annak érdekében, hogy hosszútávon megőrizd és 
célszerűen felhasználd az ismereteket. Igazad van, ezt is jelenti. De egy komplexebb ér-
telmezésben, pszichológiai aspektusból is vizsgálva, a tanulás folyamata változások 
összessége: a külső- és belső környezet hatásai, a megismert információk és a megszer-
zett tapasztalatok hatással vannak a személyiségedre, tartós változásokat hoznak létre 
kognitív területeken, érzelmeid és viselkedésed vonatkozásában is. A személyiség tanul: 
a teljes psziché aktívan vesz részt minden tanulási folyamatban. 

A hatékony tanulásnak e komplex értelmezést is figyelembe véve négy alappillére van: 
a megfelelő viszonyulás és szokásrendszer, a tanuláshoz szükséges képességek rendszere 
és a tanulási folyamatoknak megfelelő módszerek (Oroszlány, 2003).

Ebben a fejezetben a szellemi, kognitív képességek sajátosságait járjuk körül a 
tanulási önismeret, a fejlesztési lehetőségek és a hatékony tanulásszervezés aspek-
tusaiból. A tanulás kognitív szintjén a gondolkodási műveletekkel történik a tanulás: a 
megszerzett ismereteket és információkat gondolkodási folyamatok építik folyamatosan 
megújuló rendszerré, ahol a megértésnek és az emlékezésnek is nagy szerep jut. Ezeknek 
a folyamatoknak az ismerete és tudatos szervezése támogatja az eredményesebb tanulást.

1. ábra: A tanulási képességek és a tanulás módszerei közvetlenül határozzák meg a tanulási 
eredményeket

(Forrás: Oroszlány (2003) nyomán saját szerkesztés)
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2.2. Az információk megszerzése – figyelem

„… Megismertem, hogyan tudom a figyelmem és a gondolataimat 
tudatosan irányítani és, hogy ez mennyire fontos tényező. …”

(III. éves pszichológia szakos hallgató lány)

2.2.1. Érzékelés, észlelés

A külvilág és az információk érzékeléséért mindenkinél azonos kognitív funkciók fe-
lelősek, azonban az észlelés módjában vannak eltérések. Ez meghatározza a tanulási 
stílust is (Gregorc, 1985; in Dryden és Vos, 2005), ami az információk észlelésének – és 
feldolgozásának – egyénileg leghatékonyabb módját is jelenti a munkaszervezés prefe-
renciái mellett. Anthony Gregorc tanulási stílus modellje két észlelési formát ír le, melyek 
ugyan mindenkire jellemzőek, de egyéni módon. Ha tudatosan alkalmazod észlelési sa-
játosságaidat, ez támogatja információ szerzésed hatékonyságát: a konkrét észleléssel az 
információt közvetlenül az érzékelés (látás, hallás, szaglás, érintés, ízlelés) útján rögzíted. 
Ennél az észlelési formánál az „itt és most” van a fókuszban, „minden az, ami”, nincs 
rejtett értelem. A konkrét észlelés túlsúlya esetén a részletekre fókuszáló, gyakorlatias 
lehetőségek fogják támogatni az ismeretszerzésedet, keresd szándékosan ezeket a tanulási 
folyamatokban: látod, hallod (megnézed filmen), megfogod, sorrendbe állítod. Az abszt-
rakt észlelés lehetővé teszi, hogy elképzelj dolgokat a tapasztalataidhoz kapcsolódóan, 
megérts vagy elhiggy olyan dolgokat, amiket még nem is láttál, használd a megérzéseidet 
és fantáziádat, a dolgok mögé nézz, keresd a rejtett értelmet és ok-okozatokat; ennél az 
észlelésnél „nem minden az, aminek látszik”. Az absztrakt észlelés dominanciája esetén a 
személyessé tett információk, az érzelmi háttér fókusza támogatja inkább az információk 
rögzítését, figyelj ezekre tudatosan, keresd a kapcsolódásaidat a megismert tartalmakkal! 
Célszerű törekedned mindkét érzékelő-észlelő funkciód aktív alkalmazására a mindenko-
ri tanulási tevékenységeid során.

2.2.2. Figyelem 

A hatékony tanulásnak sok feltétele van a képességek vonatkozásában, azonban minden 
szükséges képesség közül a figyelem az egyik legmeghatározóbb alapképesség, hiszen 
ezzel szerzed meg a szükséges információkat. Figyelem nélkül nincs átlátás, megértés, 
fogalmi tisztánlátás, szövegértő olvasás, memorizálás, … stb. Ebből következik, hogy az 
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egyik leghasznosabb dolog, amit a céljaidért tehetsz, az a figyelmi képességed ismerete 
és fejlesztése. Persze figyeltél eddig is: szüleid, tanáraid mondataira, a hírekre, társaid 
szereplésére, vagy épp a rezdülésre a mobilodon, ha valamelyik ismerősöd üzent. De elő-
fordult az is, hogy órán az egyenlet levezetésének követése helyett a délutáni edzésedre 
jutásodat szervezted gondolatban, vagy a hétvégi utazásod részleteiben merültél el. Pedig 
általában 45 percig kellett volna odakoncentrálnod az órán, a felsőfokú tanulmányaid 
idején viszont gyakori lesz a 90 perc is. Az önálló tanulás idején szintén tapasztaltad 
már, hogy figyelmed kalandozik, nem minden esetben támogatja a tanulás szempontjá-
ból megfelelően az információszerzés folyamatát. Ez utóbbi kifejezetten gyakori erősebb 
érzelmi hatások esetén: az öröm, a probléma és a nehézség is terelheti a figyelmedet. 
Nézzük, hogy is van ez és mit lehet tenni a figyelem irányításáért!

2.2.2.1. A figyelem sajátosságai

Kultúránk sajátossága, hogy bőséges információ áll rendelkezésre egyetlen időpillanat-
ban is. Zenét hallgatsz, miközben beszélgetve együtt nézitek csoporttársaddal a félév 
időbeosztását, közben eszedbe jut, mennyire éhes vagy és egy új lapot is megnyitsz a 
mobilodon vacsora rendeléshez. A kognitív képességeid megtanulták befogadni a sok-
sok rendelkezésre álló információt, akár egyszerre is, minden esetre nagyon gyorsan 
vagy képes váltani egyik információról a másikra, kreatívan megszervezni a lehetséges 
eszközökkel a találkozódat pl. Hozzászoktál a „multitasking” jelenléthez. Ebben egyéni 
módon, de magas szintű részképességekkel működsz, viszont ez a fajta rugalmasság va-
lószínűleg nem támogatja a monotóniatűrésedet, az egyirányú figyelmedet akkor, amikor 
90 percen keresztül kellene követned tanárod ok-okozatait – mindenféle törekvése el-
lenére sem, hogy bevonjon az óra folyamatába, hogy interaktívvá és tevékennyé tegye 
azt. Érdemes tudnod, hogy idegrendszeri működésed ugyan alkalmazkodott a külvilág 
gyorsan változó és párhuzamosan jelenlévő ingereihez, de mindez ugyanakkor felüle-
tes koncentrációt is eredményezhet egy-egy tevékenység esetében, ami nem kedvez a 
megszerzett információk hosszútávú rögzítésének (Gyarmathy, 2012). Tehát egyrészt 
fontos, hogy ezt ne figyelemzavarként kezeld: egyszerűen a külső körülmények hatására 
megtanultál egyszerre több dologra is figyelni. Most viszont lényeges, hogy kontrollálni 
tudd a koncentrált, kellően mély figyelmed fenntartását – legalábbis jól szervezett idő-
egységek idejére. A figyelmi részképességeid tehát egyéni módon támogatják, vagy 
épp hátráltatják hatékonyságodat:

 ɴ Terjedelem: A figyelmeddel egyszerre hány elemet tudsz befogni. Ezzel tudsz 
órán egyszerre a tanár ismertetésére, a dián lévő tartalmi elemekre, a hozzászólás-
ra, a mindezek hatására benned megjelenő emléknyomokra és a jegyzetelésedre 
egyszerre figyelni, mellette érzed milyen kemény a széked és hallod, hogy a hátad 
mögött beszélgetnek.
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 ɴ Tartósság: Mennyi ideig vagy képes a figyelmedet koncentrálni, tehát a koncent-
rált egyirányú figyelmedet fenntartani. Ezzel végig követed a magyarázatot, felis-
mered a logikai összefüggéseket, képes vagy oldalakon keresztül benne maradni 
az olvasott témában. A figyelem fenntartása könnyebb, ha számodra érdekes a 
téma, kihívás viszont, ha téged kevéssé érintő ismeretekről van szó. Itt nagyon 
fontos ezért, hogy keress kapcsolódási pontokat, bármilyen egyéni, extrém, vagy 
épp korábbi élményekhez kapcsolódóan, hogy támogasd a koncentrált figyelmed 
fenntartását.

 ɴ Megoszthatóság: Egyszerre hányféle dologra tudunk koncentráltan figyelni. Az a 
különbség a terjedelemmel szemben, hogy itt az osztott figyelemnél minden szál 
kellően tudatos: miközben saját, komplex összefüggésekkel jegyzetelsz, követed 
a tanár érdekes levezetését. Ez sosem mechanikus folyamat! Ilyenkor tudatában 
vagy párhuzamosan mindkét tevékenységnek. Ez a párhuzamos figyelem is fej-
leszthető a tudatosan párhuzamosan végzett feladatokkal: pl. párhuzamos beszéd 
(Oroszlány, 2003), vagy az órai jegyzetelés, amikor tudatosan csak a tanár össze-
függéseire és a jegyzetelendő lényegi tartalmakra figyelsz.

 ɴ Átvitel: Milyen gyorsan és rugalmasan tudod figyelmedet az egyik dologról a 
másikra átváltani. A tanári magyarázatokat gyakran törik meg szemléletes példák, 
egyrészt ezeket a figyelem rugalmas átvitelével tudod követni, de ez a részképes-
ség felel a kreatív ötleteidért, az asszociációs és absztrakciós képességedért is. 
Ez a rugalmasság korunk bőséges információ- és ingerkínálatának köszönhető, 
ugyanakkor nagy szükséged lesz rá a későbbiekben is: ezt a képességedet alkal-
mazod majd a gyors problémamegoldási folyamataidban. Gyakori, hogy „figye-
lemzavarként” éli meg a külvilág a gyors gondolkodók szupergyors asszociációit, 
hiszen ilyenkor nehezített lehet az azonnali reflexió és döntés a sok-sok alternatíva 
miatt (Gyarmathy, 2012). Tehát amilyen erősség bizonyos tekintetben, legalább 
annyira lehet teher is, ha nem kontrollálod.

Látható, hogy minden részképességre igen nagy szükséged van a figyelem terén, mégis 
egyéni, hogy éppen melyikkel, hogy is állsz. Van, ami bizonyos helyzetekben támogat, 
van, ami most úgy tűnik, gyakran okoz nehézséget. A jó hír az, hogy bármelyik képes-
ségsajátosságon képes vagy változtatni, tudod fejleszteni és képes vagy jóirányú válto-
zásokat elérni az aktuális figyelem működésedben. 

Ahhoz, hogy ezt hatékonyabban szervezd, még azt is érdemes tudnod, hogy két alapvető 
fajtája van a figyelmünknek:

1.) Önkéntelen figyelem: reflexszerű, tudatos elhatározásunktól független. Ezzel a figye-
lemmel születünk és ez az önkéntelen figyelem felelős később is sok-sok tanult, reflex 
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jellegű működésünkért: pl. az írásért, vagy az olvasás tudattalanul működő szintjéért is. 
Gondold végig: miközben a füzetedbe írod tanárod gondolatainak lényegét, nem fordítasz 
arra figyelmet, hogy hova tedd le a tolladat a következő sor megkezdéséhez, hogy hogyan 
formáld a „t” betűdet, hogy hova tegyél ékezetet egy-egy betűre és rutinból javítod, ha 
valami nem kellően olvashatóra sikeredett. Ezeket nem kell végig gondolnod, tehát az 
agyműködésed tehermentesít a reflexláncokkal: a tanult betűformákat a megfelelő helyen 
a hallott, lényeges szakszavakhoz kapcsolja és megszervezi a leírását. Mindez önma-
gában is zseniális szintje kognitív működésünknek! A gond akkor van, amikor elkezd 
zizegni melletted a padtársad mobilja és oldalra pillantva máris elveszted az előadás fo-
nalát, megnézed gyorsan, te levetted-e a sajátod hangját, de, ha már itt vagy, megnézed 
Téged hívott-e valaki, és eszedbe jut, hogy szünetben fel kell hívnod a főbérlőt … Ennek 
a szintén önkéntelen elkalandozó figyelem és gondolatláncnak lehetséges határt szabni a 
figyelem tudatos kontrolljával: figyelmünk szándékos irányításával.

2.) Szándékos figyelem: tudatosan irányított, kontrollált. A szándékos figyelmed irányí-
tásának kiindulópontja mindig a jelen. Képes vagy egy adott dologra koncentráltan 
ráirányítani: például az oktató magyarázatára egy ok-okozati összefüggésnél. Fenntart-
hatósága több dolog függvénye: függ a fáradtságodtól, a napszaktól, a tananyaggal kap-
csolatos érdeklődésedtől is, többek között. Mivel a beérkező információra fókuszálva fo-
god csak tudni, hogy mit kezdj egy-egy fogalommal, hogyan illeszd meglévő tudásodhoz, 
illetve, ezen keresztül tudod rövid, majd hosszútávú memóriádba illeszteni a megismert 
tartalmakat, nyilvánvaló, hogy a szándékos figyelem szabályozásának képességével meg-
alapozhatod sikereidet. 

2.2.2.1.1. Figyelem fejlesztése légzésfigyelő gyakorlatokkal

„…Korábban nehezen tudtam végig ülni egy teljes előadást, az online 
időszakban ez csak fokozódott, de tudatosan és rendszeresen alkalmazva 
az aktív figyelést, lassabban fáradok el, és hosszabban tudok koncentrál-
ni az előadásra. Ráadásul ez segíti a stresszcsökkentést is.”

(II. éves gazdálkodási és menedzsment szakos lány)

Az egyik legpraktikusabb és egyben leghatékonyabb figyelemfejlesztési lehetőség a 
légzésed fókuszált figyelése. A légzésed a MOSTban, a MOSTra segíti fókuszálni fi-
gyelmedet. Ezen keresztül lelassíthatod cikázó gondolataidat is, főképpen, ha az gyakran 
fölöslegesen stresszelő fantáziaképekkel terhel. A gyakorlat egyszerű: csöndes, nyugodt 
helyen kényelmesen elhelyezkedve nincs más dolgod, mint néhány percre elmerülni a 
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légzésed megfigyelésében. Fókuszálj először tested ellazítására, majd a belégzésed, ki-
légzésed közben érzékelt testi érzetek figyelésére. Törekedj arra, hogy minél tovább 
megtartsd a koncentrált figyelmedet a légzésed áramának figyelésén, ne hagyd, hogy 
eltereljenek a gondolataid. Itt nincs rossz megoldás: a lényeg, hogy a gondolataid moni-
torozásáról a légzésedre terelve a figyelmedet néhány nyugodt, stresszmentes percet élsz 
át. Ezt naponta, akár többször is alkalmazva a nyugalmad és a kiegyensúlyozottságod 
is nőni fog a koncentrált figyelmed fenntarthatósága mellett. Természetesen különböző 
légzéskontroll gyakorlatokkal tovább fokozható a figyelemfókusz, ezek közül néhányat 
a Hatékony tanulás kurzusokon is megismerhetsz – többek között (Hatékony tanulás I., 
Marunák Mária 2020, http://eta.bibl.u-szeged.hu/3792/)

2.2.2.1.2. Figyelem fejlesztése Pomodoro technikával

„…Úgy gondolom, a tanulási nehézségeim kiváltó oka lehet, hogy sok-
szor nem figyelek a külső körülményekre és magamra sem. Hogyha egy-
szer nekikezdek egy feladatnak, akkor addig nem hagyom abba, ameddig 
nem fejezek vele. Nem számít, ha fáradt vagyok, ha kényelmetlen a szék 
vagy éhes vagyok. Ilyenkor jellemzően már nem tudok kellően figyelni és 
egyáltalán nem vagyok produktív, csak be szeretném fejezni, amit elkezd-
tem. Nagyon ritkán iktatok be szünetet, ami szintén csak azt eredményezi, 
hogy egyre kevésbé tudok figyelni.”

(III. éves pszichológia szakos lány)

A Pomodoro technika alapvetően egy hatékony időszervező technika, de érdemes rá 
hangsúlyt helyezni a figyelemirányítás szempontjából is. A technika lényege, hogy 25 
perc koncentrált tanulás után 5 perc szünet következik. A 25 perces alapidő rugalmasan, 
egyéni módon alakítható, de a módszer lényege, hogy mielőtt „kifáradna” a koncentrált fi-
gyelmed, néhány perces egyéb tevékenységgel megpihenteted. Egyrészt így tovább képes 
vagy fenntartani a figyelem fókuszát azon, amit tanulnod kell, másrészt a tevékenységeid 
mindig kellően mélyek és koncentráltak lesznek. Próbáld meg, képes vagy rá és már egy-
két Pomodórós fél nap után érezni fogod mennyire hatékony! A technika alkalmazásával 
gyakorlatot szerzel a koncentrált figyelmed beindítására és a fenntarthatóság ideje is nőni 
fog. A módszerhez kapcsolódóan részletes útmutatást kaphatsz Barbara Oakley és mun-
katársai Tanulás Tanulása című könyvéből (Oakley et al., 2020) és Coursera kurzusából 
(https://www.coursera.org/learn/a-tanulas-tanulasa).

Figyelmed fejlesztésére további lehetőségek is kiválóan alkalmazhatók, több lehetőség 
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egyetemi szervezés keretében is kínálkozik: autogén tréning, jóga, a keleti mozgás-
kultúra küzdősportjai, mindfulness, vagy a zsonglőrködés, kifejezetten a 3 labdás kasz-
kád-dobás. Utóbbit innen meg is tanulhatod:

 https://www.youtube.com/watch?v=hAAAb0rMJxQ

Mobilalkalmazások is támogatják a szándékos figyelem fenntartását a céltevékenysége-
ken, segítve az általad tervezett időintervallumban a fókuszod fenntartását:

www.forestapp.cc

www.stayfocusd.com

2.3. Gondolkodás - a megszerzett információk szervezése

A gondolkodás az emberi megismerőtevékenység, így a tanulási folyamatok legmaga-
sabb szintje is, összetett folyamat. Az információk feldolgozása, megértése és kommu-
nikációja is gondolkodáson keresztül valósul meg. A kognitív pszichológia meghatáro-
zása szerint szimbolikus tevékenység: képzetek és fogalmak segítségével megvalósuló 
ítéletalkotás, következtetés, problémamegoldás. A gondolkodás és a nyelv elválasztha-
tatlanok, a gondolkodás alapegysége a fogalom, a nyelv értelmes alapegysége a szó. 
Fogalmakkal gondolkodunk, ezért elengedhetetlen egy-egy szakterület magas szintű mű-
veléséhez szakszókincsed folyamatos fejlesztése (lásd még: 3. fejezet), hatékony gon-
dolkodás és problémakezelés csak tiszta fogalmakkal valósulhat meg. 

2.3.1. Szakszókincsed fejlesztése digitális szókártya programokkal

Vadássz a számodra új szavakra, kifejezésekre előadásokon, a jegyzetekben és 
könyvekben is. Hosszútávú memóriád csak azokat az új fogalmakat képes rögzíteni, 
melyek jelentéstartalmát már értelmezted. Ezt megteheted szakszótárak és a wikipédia 
alkalmazásával is, de kifejezetten előnyös, ha a fogalom értelmezését rögzíted saját 
szavaiddal (magasabb szintű gondolkodási művelet). A rögzítést praktikusan támogat-
ja az alábbi alkalmazás is, amivel hangfájlok rögzítésére is van lehetőséged. Készíts 
vele témakörönként saját szakszó gyűjteményt, kikérdező programként támogatja az 
ismétlési, rögzítési folyamatokat. Azoknál a tárgyaknál is jól jön, ahol előre megkapod a 
megtanulandó fogalmak listáját: https://www.ankiapp.com/.

Hasonlóképpen hasznos, idegennyelv elsajátításához valószínűleg használtad is már a 
https://quizlet.com/ alkalmazást. Magyar-magyar szótárként is funkcionálhat szintén 
szakszavak elsajátításához; ennél a programnál a vizuális technikák kapnak szerepet.

https://www.youtube.com/watch?v=hAAAb0rMJxQ
https://www.ankiapp.com/
https://quizlet.com/
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2.3.2. A gondolkodás szintjei

Előadás után elégedetten csukod össze a füzetedet: végig tudtad követni a levezetett logi-
kai lépéseket és mindent le is írtál. Könnyű lesz felkészülni ... Három hét múlva, amikor 
a ZH előtti napokban előveszed ismét a jegyzetedet, mintha nem is te írtad volna, alig 
emlékszel a téma tartalmi elemeire. 

A frissen szerzett információk hosszú-távú memóriába építése, a tudástartalmak 
alkalmazása és hatékony működtetése megfelelő információfeldolgozással és az in-
formációk szervezésével lehetséges. Ez azt is jelenti, hogy nem elegendő elolvasnod, 
meghallgatnod, megértened a friss információkat és azok összefüggéseit. A rövidtávú 
munkamemóriádból különböző szintű gondolkodási folyamatokkal történő munkálatok 
mentén kerülhet be a stabil, újszerű kontextusban is előhívható tudásbázisodba a tan-
anyag. A gondolkodási folyamatok szintjeit modellezi Bloom taxonómiai rendszere 
(1956), melyet munkatársai (Anderson és Krathwohl, 2001) új, komplex fogalmi rend-
szerré alakítottak. Az egyes szinteknek megfelelő gondolkodási folyamatok tudatosítása 
és célszerű alkalmazása támogatja tanulási hatékonyságodat.

A gondolkodási folyamatok szintjeinek megfelelő kognitív munkák determinálják 
a tanulási folyamat eredményességét is. Ez azt is jelenti, hogy egy-egy előadás alatt 
az információk puszta „megértése” az ÉRTELMEZÉS szinten támogatja az információ 
feldolgozását, nagy valószínűséggel a rövidtávú munkamemória felhasználása számára 
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2. ábra: Bloom kognitív taxonómiája Anderson és Krathwohl értelmezésében.
(Forrás: Anderson és Krathwohl (2001) alapján saját szerkesztés)
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elengedő ebben az esetben a mentális tevékenységed mélysége – megérted és leírod a 
lényeget. Aznap este még könnyen fel is tudod idézni a tartalmakat, jól emlékszel (1-es 
szint) az előadás minden részletére. De ez csupán mechanikus tevékenysége a gondol-
kodási folyamatoknak. Sok-sok, időben jól szervezett ismétléssel tudnád így bevésni a 
hosszútávú memóriába az információkat. Azonban, ha minimum 2-es szintű gondolko-
dási műveleteket végzel a tartalmakkal, azok már segítik hatékonyan bevésni, beépíteni 
hosszútávra is a megtanulandót.  

1. szint: EMLÉKEZÉS (ismeret). Ezen a gondolkodási szinten fel tudod idézni a meg-
tanult fogalmakat, adatokat, információkat, szabályokat, törvényeket. Isme-
red és reprodukálni tudod az összefüggéseket. Felismersz, felsorolsz tartalma-
kat, meghatározásokat, képes vagy csoportosítani, összehasonlítani és kiegészíteni 
információkat. Kérdések ezen a szinten: Ki, mi, mikor, hol, hogyan, mennyi, mi-
lyen, melyik? Sorold fel! Határozd meg! Nevezd meg! Válaszd ki! Mivel aznap 
ilyen szinten még emlékszel az információk nagy részére, azt gondolod, 3 hét 
múlva is fogsz. Sajnos ez általában nem így van …

2. szint: ÉRTELMEZÉS. Ez a szint a fogalmak, jelentések értelmezésének szintje. Ké-
pes vagy a saját szavaiddal összefoglalni, sűríteni a megszerzett ismereteidet, 
beszélni egy grafikon információs tartalmáról, szöveg alapján táblázatot készíteni, 
álláspontodat érvekkel alátámasztani. A lényegi elemek kiemelésében, aláhúzá-
sában, az összefüggések alapján saját következtetések meghozatalában támogat 
ez a gondolkodási szint. Kérdések ezen a szinten: Hogyan foglalod össze? Ma-
gyarázd el! Egészítsd ki! Mindezt aznap este megtenni a megismert tartalmakkal 
gyakran nem is olyan egyszerű feladat, és időigényes is. Azonban, ha megteszed, 
jó eséllyel rögzíted hosszútávra a megtanulandók nagy részét.

3. szint: ALKALMAZÁS. Új helyzetben (ZH, vizsga, szakdolgozat), új módokon való 
információ felhasználásban van szerepe ennek a szintnek. Ezen a szinten képes 
vagy felismerni műveleteket és alkalmazásukkal elvégezni egy-egy komplex 
feladatot. A problémamegoldás szintje: megállapításokat, javaslatokat teszel a 
megoldásra ezen a gondolkodási szinten. Kérdések ezen a szinten: Hogyan mu-
tatnád be? Hogyan áll kapcsolatban? Használd fel! Alakítsd át! Számítsd ki! Ez a 
szint már nagy százalékban biztosítja a megismert információk hosszútávú rögzí-
tését és rugalmas felhasználását is.

A gondolkodási folyamatok magasabb rendű műveletei következnek, melyek működtetése 
elengedhetetlen egyrészt a gondolkodási képességek fejlesztéséhez, másrészt a megszerzett 
információk hosszútávú és hatékony rögzítéséhez, alkalmazásához. Ha viszont ismeretei-
det alkalmazni szeretnéd ezeken a szinteken, szükséged van az információk megértésére, 
tehát a magasabb rendű műveletek feltételezik az alapműveletekben való jártasságot.  
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1. szint: ELEMZÉS: Az analízis és szintézis folyamatok tartoznak ide. A hatékony 
problémamegoldáshoz szükséges felülvizsgálati folyamatok, az értékelés és 
kategorizálás, illetve az összegzés, az eltérő forrásból származó információk 
összerendezése (internet, lexikonok, vizsgálati eredmények), viszonyítása, új 
rendszerbe illesztése, kritikája. Kérdések ezen a szinten: Hogyan lehet csopor-
tosítani? Ismertesd a részeit, tulajdonságait! Miben hasonlít, miben különbözik? 
Oszd fel! Illusztráld! Hasonlítsd össze! 

2. szint: ÉRTÉKELÉS. Az önálló véleményalkotás szintje: megfelelő szempontok sze-
rint megfogalmazott kritika, reflexió, majd ezek tükrében meghozott döntések. 
Oktatóid például előre ismertetik veled a teljesítményed értékelésének szempont-
jait, ezek tükrében magad is folyamatosan kontrollálhatod tanulási folyamatodat: 
összeveted teljesítésedet az elvárt eredményekkel. Mindez már önmagában is tá-
mogatja a megtanulandó információk hatékony rögzítését. Ezen a szinten reális 
önreflexióval képes vagy megállapítani, hol is tartasz az információk meg-
szerzésében, meg tudod határozni a további feladataidat céljaid tükrében. 
Kérdések ezen a szinten: Mit gondolsz? Mi a különbség? Vesd össze! Értékeld! 
Mire következtetsz? Hogyan kapcsolnád össze? Bizonyítsd!

3. szint: ALKOTÓ GONDOLKODÁS. Új szempontok szerinti új információk létre-
hozása a tanult tudáselemek felhasználásával. Az ismert rendszer átstrukturá-
lása, illetve különböző elemekből új rendszer felépítése. Itt már a képzeletnek, 
a kreativitásnak is nagy szerep jut, illetve az elképzelt dolgok valós alapokon 
nyugvó tervezése és kivitelezése zajlik. A „kitalálom-eltervezem-megcsinálom” 
hármas funkció feltételezi e gondolkodási szint hatékony alkalmazását is, tehát 
a gondolkodási folyamatok összehangolt működtetését. Az előadásokból, téma-
körökből saját gondolattérképek (4. fejezet) készítése, illetve kiselőadásaid, 
beadandóid, szakdolgozatod elkészítése például erősíti és egyben feltételezi is 
ezt a gondolkodási szintet. Alkotó gondolkodásoddal hatékony stratégiát állítasz 
fel tanulási céljaid eléréséhez. Kérdések ezen a szinten: Tervezd meg! Alkosd meg! 
Javasolj megoldást! Készíts új tervet! Keress más megoldást!

A rendszer tudatos alkalmazása a tanulási folyamatokban egyrészt támogatja a gondolko-
dási folyamataid önreflexióit, másrészt jelzi egy-egy szaktárgyhoz kapcsolódó megszer-
zett kompetencia szintedet is. A szakmai alapozó tárgyak esetén kifejezetten fontos a 
gondolkodási folyamatok magasabb szintjeinek tudatos alkalmazása a tanulás fázi-
saiban, hiszen a hosszú távú cél a szükséges ismeretek magas szintű felhasználásának ké-
pessége. Ehhez különböző feladatokat is kapsz az oktatóidtól, de mellette keresd magad 
is a problémamegoldás és az alkotás lehetőségeit a témában.
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2.3.3. Kreativitás

„… Rajzolok a jegyzeteimbe. Hihetetlenül hiányzott az, hogy kiélhessem 
a kreativitásom, és erre csak a kurzus alatt döbbentem rá …”

(III. éves pszichológia szakos hallgató lány)

Kreatív vagy, tele vagy jobbnál jobb ötletekkel a számodra fontos területeken, egyedi 
és praktikus megoldásokat alkalmazol, nyitott vagy új lehetőségek megismerésére. Ezt a 
képességedet a tanulási folyamataidban is érdemes kamatoztatnod. A kreativitás nem 
egyszerűen a fantázia működése, hanem a logika, az ismeretek, a tudás és a fantázia közös 
megjelenése (Landau, 1974; in: Gyarmathy, 2012). A kreativitás magas motivációs szin-
tet eredményez, ugyanakkor motivációd és képességeid ügyes alkalmazása kreativitáso-
dat is pozitívan befolyásolja. Mindebből következik, hogy a tanulási tevékenységeidben 
és mindennapi életedben is fontos számodra, hogy kiaknázd kreatív képességeidet, hogy 
ennek köszönhetően a tanulás terén is ügyesen alkalmazd a tehetségedet: az egyéni látás-
módodat, a fantáziádat, a problémamegoldó képességedet, az alkotókészségedet.

A gondolkodási folyamatokban tehát korábbi tapasztalataid alapján egyrészt új ismere-
tekhez jutsz, másrészt meglévő és új ismereteket rendszerezel. Kreativitásod integrálása 
is szükséges ebben a folyamatban. Nézzük, hogy is van ez! Az ismeretek szervezésének 
és rögzítésének folyamata egyéni, függ a tárgyi környezettől és a gondolkodási sajátossá-
gaidtól is. Utóbbit szintén jól szemlélteti Anthony Gergorc tanulási stílus modellje, ami 
az érzékelés sajátosságain kívül támpontokat ad gondolkodási viselkedésformáid tudato-
sításához és fejlesztéséhez is (Gregorc, 1985; in: Dryden és Vos, 2005).

Gregorc modellje szerint a gondolkodási folyamatok két főbb minta alapján szerve-
ződnek: a főképpen szekvenciális gondolkodók (sorbarendezett, folyamatos) minden 
esetben az ismert, vagy fellelhető logikát, a rendszert keresik mindenben. Sorrendben, 
szervezetten raktározzák és dolgozzák fel az információkat. A tervezés adja a tevé-
kenységeik alapjait, semmit nem bíznak a véletlenre. Ezzel szemben az információkat 
hangsúlyosan random, véletlenszerű módon feldolgozók erőssége a magas kreativitás 
és asszociációs készség, ezeket sikeresen alkalmazzák megismerő és szervező kognitív 
folyamataikban. Erősségük az impulzivitás, a gyors problémamegoldás és a spontaneitás. 
Ismerd erősségeidet és fejleszd magad, ahol szükséges: előző (szekvenciális) gondolko-
dási sajátosság túlsúlya esetén fontos lesz számodra minden konkrét utasítás, struktúra, 
szervezettség, ami támogatja a tanulási folyamataidat, de érdemes törekedned mellette az 
egyéni látásmódod kialakítására és a kreativitásod alkalmazására is. A kreativitásodat 
szabad, alkotó folyamatokkal erősítheted: versírás, rajzolás, dalszerzés, brain-storming 
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a csoporttársaiddal a feladatok lehetséges megoldásain, színes gondolattérképek készí-
tése szabadasszociációs rajzokkal (5.  fejezet). Utóbbi (random) esetben viszont a kre-
atív, kevésbé szabályozott, változatos lehetőségekben lelsz örömet, szívesen veszel részt 
újszerű problémák megoldásában. Számodra a szervezettség növelése biztosít nagyobb 
eredményeket, illetve a monotónia tűrést, a kontrollt szükséges gyakorolnod (Gregorc, 
1985; in: Dryden és Vos, 2005). A rendszeresség integrálása, a szabályok keresése és 
követése, ok-okozatok levezetése támogatja a szekvencialitásodat, a logikai készségedet 
és a szervezőkészségedet is.

A kreativitás tehát minden gondolkodási és tanulási folyamat szerves része. Lehetséges, 
hogy egy-egy tantárgy területén alig használhatjuk, máshol hangsúlyosabb a jelenléte. 
Minden esetre azoknál a tananyagoknál, ahol azt érzed, hogy nem mozgatja meg külö-
nösebben a fantáziádat, ezért kevéssé motiváló számodra, ott csinálj valamit a tanu-
landóval, ami kreatív: alkoss, írd át (parafrazeálás), készíts belőle novellát! Mondd el 
érdekfeszítő történetként. Ezek a megoldások támogatják a figyelmed fenntartását, az 
információk megértését és hosszútávú rögzítését is, de ami fontosabb, pozitívan hat-
nak vissza a tárgyhoz fűződő motiváltságodra. A kreativitását a tanulási folyamatok-
ban is tudatosan alkalmazó diáknak rugalmas a gondolkodása, képes logikai ugrásokra, 
új megközelítések kialakítására, újszerű lehetőségek kidolgozására egy-egy szaktárgyhoz 
kapcsolódóan is. Jól alkalmazza képzelőerejét és a vizuális lehetőségeket a tanulás terén: 
vizuális absztrakciós készsége jól támogatja az ismeretek hosszútávú rögzítésében.  

„…ha valami figyelemelvonó ötletem támad, leírom egy papírra, hogy 
„megszabaduljak” tőle, de ettől gyakran csak még több ötletem támad 
(saját regényt és verseket írok és ezek nagyon le tudnak kötni; még min-
dig nem tudom, ezeket hogy kezeljem, mert nem akarok lemondani ró-
luk, de tudom, hogy nem akkor van az ideje verset írni, amikor élettanra 
készülnék), viszont már jobb a helyzet mint pár hónapja, mert jobban 
bevonódom a tanulásba, a saját ppt-k, gondolattérképek és előadások ké-
szítése az alkotási kényszeremen sokat segít…”

(III. éves általános orvos szakos hallgató lány)

2.3.4. A tudatalatti gondolkodás szerepe

Hiányosnak érzed a szakdolgozati hipotéziseidet, oktatód is jelezte, hogy nem kellően 
megalapozottak. Napokat - és éjszakákat - töprengsz a kiegészítéseken, újabb aspektusok 
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felsorakoztatásán, de nem igazán jutsz előrébb. Majd egy szép reggelen, fogmosás köz-
ben, hirtelen bevillan egy újabb, zseniális összefüggés a témádhoz ... 

Gondolkodásodnak csak a kisebbik része tudatos: a fejtörés, a töprengés, az „agya-
lás” szándékos erőfeszítés azért, hogy adott kérdésekben megoldásokhoz juss. Életed 
nagyobb részt viszont tudattalan gondolkodásod alapján működik: tapasztalataid és 
a megtanult gondolkodási sémáid önálló életet élnek benned, ugyanúgy működnek, mint 
vegetatív szerveid, szívműködésed, légzésed, emésztésed. Ezek tudattalan működésére 
mindig számíthatsz. Így van ez a gondolkodásod esetében is, sőt, az öntudatlan gondolko-
dási folyamataidat inspirálhatod azzal, hogy egy-egy kérdéssel, problémával intenzíven 
foglalkozol, szenvedélyesen keresed a megoldást. A spontán, hirtelen előbukkanó meg-
oldásokat, felismeréseket nevezzük megérzéseknek, intuíciónak. De ennek előzménye 
mindig a tudatos gondolkodás, a megoldások szándékos keresése.

2.4. Az információk tárolása – emlékezet

„Ne magold, értsd meg!” Sokszor hallottad már ezt a jótanácsot, mégis, bizonyos infor-
mációs tartalmak elsajátításánál gyakran egyszerűbbnek tűnik a magolás, az értelem 
nélküli memorizálás. Persze hosszútávon sok esetben kiderül, ez rossz döntés. Ráadásul 
szokássá válhat, amiből nehéz kimozdulni. 

Tanulmányaid során elsődleges cél a megszerzett információk hosszú távra rögzíté-
se és rugalmas felhasználásának megalapozása. Ehhez a jól szervezett, magas szintű 
gondolkodási folyamatokon túl a memória képességedre is szükség van. E két képesség 
ugyan egymást feltételezi, de ahogy a gondolkodási képesség fejleszthető, az emlékezés 
folyamatát végig gondolva jó támpontokat kapsz a hosszútávú tudás megszerzéséhez.

2.4.1. Az emlékezés alapműködései 

Az észlelésed fogadja a külvilágból érkező ingereket, a figyelmed segítségével szűröd a 
rendező, gondolkodási folyamataidhoz eljutó információkat. Itt kapcsolódik be az emlé-
kezés: a megtanulandó információk bevésése, megőrzése majd felidézése múlik ezen a 
képességrendszeren. 

2.4.1.1. A bevésés

Két alaptípusa: önkéntelen és szándékos. Sok információ szándék nélkül is tárolódik 
(szenzoros emlékezet). Nem gondolunk rá tudatosan, mégis emlékszünk a reggeli órára 
érkezés momentumaira. Próbáld ki, hasznos figyelemkoncentrációs feladat: válassz egy 



HOGYAN TANUL A SIKERES EGYETEMISTA?

48

nyugodt, csöndes helyet, helyezkedj el kényelmesen és csukd le a szemed. Próbáld felidéz-
ni visszafelé haladva az időben, milyen vizuális hatások értek reggel. Lásd vizuális emlé-
kezeteddel mindazt, ami végig kísérte az utadat az előadóig. Majd néhány jó mély légzés 
után tedd meg ugyanezt az auditív hatásokkal. Végül fókuszálj az egyéb testi érzékletek 
megjelenésére emlékeidben: kemény volt a szék, ahogy leültél a teremben, hűvös volt a 
folyosón, kellemes-friss reggeli levegő illata a levegőben a lakásajtón kilépve. Ezek az 
emléknyomok is meghatározzák mindennapjainkat, de gondolkodási folyamataink - te-
hermentesítve magukat - kevéssé fókuszálnak ezekre az apróságokra. 

A szándékos bevésésnél szándékosan rögzítünk, megtanulunk valamit. A hatékony rög-
zítés feltétele a szándék, a pozitív viszonyulás, a koncentráció, tehát feltételezi a megfe-
lelő idegrendszeri állapotot is. 

A többszöri ismétléssel eredményesebb a bevésés, de szerepe van ebben az érdeklődés-
nek, a motiváltságnak, a személyes- és érzelmi tartalmaknak is.

2.4.1.2. A megőrzés

A megőrzéshez az ismétlés ugyan alapfeltétel, de önmagában nem elegendő. Haté-
konysága függ a bevésés formájától: ha nem értetted, csak magolva ismételted, akkor 
könnyebben felejted. A magasabb szintű gondolkodási folyamatokkal való bevésés 
(Bloom rendszere) megalapozza a hosszú távra rögzítést és az előhívás képességét is. 
Készíts pl. saját Cornell jegyzetet (3. fejezet), gondolattérképet a hatékony megőrzésért! 
Igaz, kissé munkás, időigényesebb mint csak olvasni a tananyagot, de ezek az értelmes 
tanulás lehetőségei. Hosszú távon mindenképp megtérül az aktív gondolkodás, a befekte-
tett energia. A megőrzéshez szintén szükség van a nem túlságosan terhelt idegrendszerre, 
a pozitív attitűdre és jó, ha érdekel a tananyag. 

2.4.1.3. A felidézés (reprodukálás)

A tanulási cél a bevésett információk előhívása, felidézése alkotó, problémamegoldó mó-
don. Ha képes vagy alkalmazni pl. kiselőadásodban a bevésett információt, akkor egy-
részt sikeres volt a memorizálás folyamata, másrészt még hatékonyabban rögzül ezzel az 
ismétléssel (rögzítés) az elsajátított tartalom.
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2.4.2. Az emlékezet és fejlesztése

„…Tanulási problémáim főleg a rossz memóriámból adódnak. Nem tu-
dok egyszerre sok információt megjegyezni és azt a keveset is csak ide-
ig-óráig. Ha szerencsém van, akkor még vizsgán emlékszek dolgokra, de 
utána már biztosan nem.”

(I. éves általános orvos hallgató lány)

Ez veled nem fog előfordulni, ha ismered a rövid- és hosszútávú memóriád működési 
elveit és tudatosan alkalmazod, fejleszted őket. A folyamatos fejlesztésük egyébként is 
nélkülözhetetlen, mert bármilyen tevékenység végzéséhez szükséged lesz rájuk.

2.4.2.1. A rövid távú memória

Munkamemóriának is nevezzük, akkor alkalmazzuk, amikor valamit csak pár másod-
percig kell megjegyezni. Az előadások jegyzetelése is ilyen például. Figyeled az ösz-
szefüggéseket, kiválasztod a lényeges tartalmat és leírod (Emlékszel? Ehhez a figyelmed 
fókuszára is szükség van!). A rövid távú memória korlátozott kapacitása 7 +/- 2 (Miller, 
1956) egységet (számot, szót) tud tárolni, de egymástól független információforrásokat is 
képes interakcióba hozni, kombinálni. Szerepe van különböző műveleti sorrendek végig 
vitelében és az asszociációs készség működtetésében is.

2.4.2.2. A hosszú távú memória

„… Nehezen megfoghatóak az egyetemi feladataim, sokat kell magolni, 
és ha nincs konkrét dolog, amihez kötni tudom, hamar elfelejtem. Míg 
írásbeli feladatokhoz gyakran elég a figyelmet és az időt rászánni, az egy-
huzamban megtanulható információ mennyisége véges.”

(I. éves biológus hallgató lány)

A hosszútávú memóriába megértéssel és ismétléssel kerülnek be az információk. Tehát, 
ha a számodra ismeretlen jelentésű szavakat próbálsz magolni, az nem fog menni. Ellen-
ben, ha időt áldozol a szavak jelentéstartalmának tisztázására (digitális szókártyák 
pl.), ez már önmagában is támogatja a hosszú távú rögzítést, hiszen meglévő ismere-
teidhez kapcsolod és értelmezed – hozzá szövöd - eddigi tudásodhoz. Hasonlóképpen, 
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a számodra kevéssé érthető szöveget is „emészthetővé” kell tenned önmagad számára: 
szövegértést támogató technikával (PQ4R stratégia pl.) dolgozd fel, alakítsd át, fogal-
mazd meg saját szavaiddal. A mielőbbi ismétlés is fontos: naponta tengernyi informá-
cióval találkozol. Az előadásokon általában egyszer kerül értelmezésre egy ok-okozati 
összefüggés, nem lehetsz elégedett azzal, hogy megértetted: lehetőleg még aznap elő kell 
hívni, ismételni kell. Erre nagyon jók az óravégi összegzések, kérdések, de gyakran nem 
jut rá idő. Neked kell gondoskodnod az aznapi, értelmező átismétlésről. Ez nem lehet 
mechanikus, tehát nem elég a jegyzetet átfutni – az csupán 1-es szintű gondolkodási 
művelet. Viszont, ha átfutod és összegzed (szóban, írásban) az aznapi tartalmi elemeket, 
megválaszolod az esetleges kérdéseket, készítesz hozzá gondolattérképet, akkor máris 
nagy százalékban rögzíted a friss információkat a hosszútávú memóriádba (Cornell jegy-
zet, 3. fejezet).

2.4.2.3. Mnemotechnikai módszerek

A mnemotechnikai eljárások alkalmazása már nem csak alapszintű gondolkodási mű-
veleteket kíván, mert itt már át kell alakítanod a megtanulandó elemeket. Elsősorban 
a kreativitásodat, a képzeletedet és az asszociációs képességedet dolgoztatod ilyen-
kor, így ezen képességek fejlesztését is támogatja a mnemotechnikák alkalmazása. A 
tantárgytól, a megtanulandó tananyag sajátosságaitól függően próbálj közülük többfélét 
is alkalmazni – akár már az órán! -, alakítsd ki saját módszereidet memóriaképességed 
hatékony felhasználásához. 

 Ţ Mozaikszó képzése: az együttesen megjegyzendő elemek kezdőbetűiből képezünk 
mozaikszót. Tulajdonnév kezdőbetűiből képzett mozaikszó például a UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). 

 Ţ Láncképzés: Ilyenkor az egymás után következő elemek kezdőbetűiből igyek-
szünk értelmes, emlékezetes mondatot kialakítani. Így például a zsírban oldódó 
vitaminokra történő emlékezés segítéséhez a következő mondatot használhatjuk: 
Ancsa Délben Elment Kajálni.

 Ţ Tömbösítés: A számsorok, szavak összekapcsolt tömbjeinek rögzítése hatéko-
nyabb, mint az egyes elemeknek, vagy a teljes szám/szó sornak a megjegyzése. A 
megtanulandók hármas tömbökbe való csoportosítása a leghatékonyabb. A töm-
bök közötti összefüggést, kapcsolódást is rögzítjük asszociációkkal, tehát a hosz-
szútávú memóriát célozzuk. Tudod fejből a TAJ-számodat? Az ismerete praktikus, 
bármikor jól jöhet, memorizáld ezeket az eleve hármas számtömböket asszociáci-
ókkal, vizualizációval. 

 Ţ Kapcsolás módszere: a megtanulandó lista elemeiről élénk, emlékezetes vizuális 

https://hu.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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képet készítünk és ezeket egy közös képbe rendezzük. A hármas tömbösítés itt is 
segíti az alkalmazást.

 Ţ Történet módszer: A tanulandó lista elemeit összefüggő történetbe szőjük. Ha 
elvont fogalmakkal dolgozunk, gyakran van szükség könnyebben rögzíthető asz-
szociációkra is ehhez. Pl.: 2-10 szénatomszámú telített karbonsavak: ecetsav, 
propionsav, vajsav, valeriánsav, kapronsav, önantsav, kaprilsav, pelargonsav, kap-
rinsav. A rövid, de vizuálisan is jól rögzíthető történet: Ecetezi ropiját vajban Vali, 
kapros öntetet kapirgál pillogva Kaprin. Minden asszociációs memorizálásnál a 
lényeg a saját asszociációk létrehozása. Számodra ez az előző történet valószínű-
leg kevésbé emlékezetes, mint számomra, aki készítettem a mondatot. Gyakorold 
az asszociációk kialakítását, természetesen csak az értelmezést követően!

 Ţ Elmepalota/memóriapalota: Elsősorban akkor érdemes alkalmazni, ha a meg-
jegyzendők sorrendje is lényeges, a megtanulandók struktúrája is fontos. A mód-
szerhez legpraktikusabb az otthonodat választani, majd benne egy fix útvonalat 
kialakítani gondolatban, vizuális képként rögzítve egy-egy ajtót, bútort, sarkot, 
villanykapcsolót. A sorrend nagyon fontos, pl. mindig jobbról haladsz és föntről 
lefelé. Ezt az útvonalat képsorként használd: a megtanulandókat szabadasszociá-
cióval összeépíted az alapképekkel. Csak abban az esetben hatékony, ha stabil már 
az alap képi sorrend.

„… Március hónap elején, amikor még volt helyszíni oktatás az egyete-
men, Kísérleti és általános lélektan gyakorlat keretében kognitív teszteket 
vettünk egymással föl. Ezek között volt egy ún. hallási mondatterjede-
lem teszt, aminek a lényege, hogy szavakat kellett megjegyezni, miközben 
valami mást csinálunk (itt állításokról kellett eldönteni, hogy igaz vagy 
hamis). Ennek a gyakorlatnak a keretében a memóriapalotát alkalmaz-
tam, és mindenkinél több szót tudtam megjegyezni a csoportban. Utána 
néztünk az életkor szerint jellemző eredményeknek is, és több mint két 
szórással túlléptem az átlagot fölfele. Annyira nagyon büszke voltam ma-
gamra, hogy mindenkinek megtanítottam ezt a módszert, aki velem lakott 
a kollégiumban. Azt hiszem, hogy ezt általánosságban tanítani kéne.”

(I. éves pszichológia szakos hallgató lány)

 Ţ Memóriafogas: Az előző módszerhez hasonló, szintén „kampós” módszer, de itt 
több előmunkálat szükséges az alapképsor kialakításához. Nullától kezdve itt a 
növekvő számsorhoz vizuális képeket kell memorizálni, ez lesz a fogasrendszer. 
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Előnye, hogy számadatokat, évszámokat és egyéb számsorokat is könnyű vele 
rögzíteni a szavakon kívül. Csak abban az esetben hatékony ez a módszer is, ha 
stabil az alap fogasrendszer.

Minden mnemotechnikára érvényes, hogy annál hatékonyabb az előhívás, minél inkább 
változatos, kreatív, különös, meglepő, meghökkentő képek kerülnek kialakításra. Ami 
még fontos lehet számodra: minden olyan esemény, tartalom, ami erősebb érzelmi hatás-
sal jár, erőteljesebb emléknyomokat hagy. Ezért emlékszünk könnyebben a vicces előa-
dásokra és a poénos asszociációinkra is.

A mnemotechnikai módszerek alkalmazása mozgósítja a kreativitásodat, a vizuális fantá-
ziádat, az asszociációs készségedet, tehát egyben fejleszti is ezeket a területeket, mellette 
támogatja a hosszútávú tudásodat, így emeli magabiztosságodat is.

2.5. Gondolkodás a tudásról és a tanulásról – metakogníció,  
önszabályozás

Ha az az illúziójuk, hogy mindent értenek, nem fogják keresni a jobb 
megértés módszereit

(Glenberg, Wilkinson és Epstein, 1982).

A tanulás mindhárom területe (a kognitív, az affektív és a motoros), illetve egységük a 
gondolkodás (a kognitivitás) folyamatain keresztül reproduktív módon, problémamegol-
dó módon és kreatív módon működik. E három működési mód – valamilyen arányban – 
mindig, mindenki tanulásában jelen van – mint a tanulás alkotórésze, eszköze, és egyben 
a tanulás tárgya és eredménye. Ugyanakkor lehetséges valamelyikük dominanciája is. 
Akár tudatos tanulási stratégiává is alakulhat a reproduktív tanulás, a problémamegoldó 
tanulás, illetve az ún. alkotó (kreatív) tanulás. A tanulási stratégiák tanulási technikák 
tudatos alkalmazásával valósulhatnak meg.

2.5.1. Tanulási technikák

Tanulási céljaid elérése a tudatos, szabályozott tanulási folyamatokon keresztül való-
sulhat meg. Fontos, hogy tudatosan alkalmazz tanulási technikákat és stratégiákat 
annak érdekében, hogy az elsajátítandó információ jellegének leginkább megfelelő és 
leghatékonyabb megoldást válaszd. A folyamatot pedig kontrollnak, önellenőrzésnek, 
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önértékelésnek kell kísérnie. Nem lehet tehát esetleges, hogy melyik tárgy melyik téma-
egységét hogyan próbálod hosszú távra elsajátítani. A kiindulópont egyrészt a tananyag 
sajátossága, rendszere, másrészt Te magad vagy: az egyéni figyelem- és memóriaképes-
séged, a napi ritmusod, a pszichés és fizikai erőnléted, a szervező- és tervezőkészséged, 
többek között. A jól megtervezett tanulási folyamatok mindig sikeresek: figyelembe ve-
szik a célt, a feladatot, az adottságokat és időstruktúrában alkalmazzák a legmegfelelőbb 
technikákat. 

A tanulási technikák Bloom kognitív taxonómiája, tehát az információk átdolgozásá-
nak, feldolgozásának tükrében:

 Ţ Az alapszintű tanulási technikák alkalmazása segíti a megértést, de nem történik 
jelentős információ átalakítás a tananyaghoz kapcsolódóan - Bloom 1-es és 2-es 
szint: hangos és néma olvasás, jegyzetelés előadáson, a kiadott jegyzet kézzel tör-
ténő átírása azonos struktúrában, elmondás saját szavakkal a tanulandó szövegnek 
megfelelő tartalmi elemekkel, hangfelvétel készítése és visszahallgatása, társas 
tanulás, áttekintő ismétlés. 

 Ţ A középszintű tanulási technikák alkalmazása már a tanulandó információk va-
lamilyen mértékű átdolgozásával történik. Ezek a technikák az egyes részletek 
megértését célozzák, de a teljes egész összefüggéseit még nem biztosítják - Bloom 
3-as és 4-es szint: előzetes áttekintés, elemzés, részekre bontás, kategorizálás, cso-
portosítás, dramatizálás, illusztrálás, ábrázolás, alkalmazás, összefoglalás.

 Ţ A haladó szintű tanulási technikák biztosítják a logikus összefüggések tisztázá-
sát és az új információk meglévő tudáshoz építését az információk teljes átdolgo-
zásával - Bloom 5-ös és 6-os szint: fogalmak tisztázása, kérdésfeltevés, ok-okozati 
összefüggések feltárása, bizonyítás, átstrukturálás, értékelés, érvelés. Új rendszer 
(pl. gondolatérkép, prezi) megtervezése, kialakítása.

2.5.2. Tanulási stratégiák

„… Az egyik legnagyobb kihívás számomra az volt, hogy felülbíráljam, 
megkérdőjelezzem és változtassak azon a tanulási stíluson, amit már évek 
óta alkalmazok. Mivel ez már egy automatikus folyamat számomra, ne-
héz volt beintegrálni az újonnan tanult módszereket és technikákat. Ezt 
úgy próbáltam megoldani, hogy folyamatosan emlékeztettem magam, 
hogy alkalmazzam, például minden tanegységhez készítsek egy gondolat-
térképet. Így ez is a stratégiám részévé vált 2-3 hét alatt.”

(III. éves pszichológia szakos lány)
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Gyakori, hogy szorgalmi időszakban egy-egy tantárgy keretében a magasabb szintű ta-
nulási technikák alkalmazásához feladatokat kapsz tanárodtól: felkészülés kiselőadásra, 
projektmunka, kérdések beküldése, szemináriumi és gyakorlati feladatsorok. Érdemes 
ezekre kellő időben elkezdeni felkészülni annak érdekében, hogy betöltsék funkciójukat 
és hatékonyan támogassák a szaktárgyi tudásodat. Előfordulhat az is, hogy az előadá-
sokon és ajánlott szakirodalmakon túl magadra maradsz a tanulandók feldolgozásában. 
Ebben az esetben különösen fontos, hogy időszervezés és a szükséges tevékenységek 
tekintetében is szervezetten alakítsd ki tanulási folyamataidat, magasabb szintű tanulási 
technikák alkalmazásával. A tudatosan megtervezett, különböző tanulási technikák 
alkalmazásával szervezett komplex tanulási folyamat a tanulási stratégia. A tanulási 
stratégiák a lehető legtöbb módon célozzák a hosszútávú tudás megszerzését: 

 Ţ támogatják a tananyaghoz kapcsolódó átfogó gondolkodást és az „egészleges kép” 
kialakítását az előzetes ráhangolódással, tájékozódással, áttekintéssel;

 Ţ az alkalmazott technikák segítik az információk részletes értelmezését, feldolgo-
zását, meglévő ismeretekhez integrálását, összefüggések feltárását;

 Ţ a munkamódok a hosszútávú memóriát is célozzák, mnemotechnikákat tartalmaz-
nak;

 Ţ ismétléssel és a megszerzett tudás ellenőrzésével növelik a bevésés hatékonyságát 
és a magabiztosságot a számonkérések előtt – mindez a fölösleges stressz-szint 
csökkentéséhez is hozzájárul.  

Három alapvető tanulási stratégia (Kozéki és Entwistle, 1986) szerint szervezheted ta-
nulási folyamataidat. Ezek aránya a tanulási folyamatokon belül a tanulási céloknak és 
feladatoknak megfelelően változhat.

1. Mélyreható tanulási stratégiával a lényeglátásodat és az összefüggések 
keresését mozgósítod. Ennél a stratégiánál értelmezel, ok-okozati hálóval 
korábbi ismereteidhez kapcsolod a friss információkat. Az információk rend-
szerezésének igénye és a rugalmas, hatékony felhasználása jellemző e stratégia al-
kalmazásakor (Például PQ4R technika, lásd: 2.5.2.1). Ha már ismersz és egy-egy 
tárgyadhoz kapcsolódóan működtetni tudsz mélyreható tanulási stratégiát, próbáld 
alkalmazni más tárgyaknál is. Egyre hatékonyabban tudod majd integrálni minden 
tanulási folyamatodba. Bármilyen jól szervezett a tananyag, szükség van a mély-
reható stratégiák alkalmazására a hosszútávú tudás megszerzéséhez.

2. A szervezett tanulási stratégia azokra jellemző, akik megfelelő 
munkaszervezésre, hatékony időstruktúrára, rendszerességre törekszenek. 
Ha ebben jó vagy, már a szorgalmi időszak elején is tudatosan készülsz a 
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vizsgaidőszakra. Jól szervezettek a mindennapjaid, valószínűleg kihasználod a 
határidőnapló által kínált lehetőségeket. A megtervezett folyamataidat követke-
zetesen be is tartod, így tanulási önreflexióid magas szintűek. 

3. A mechanikus (reprodukáló) tanulási stratégiára is szükség van, hiszen sok eset-
ben az ismeretek szó szerinti visszaadására van szükség (adatok, évszámok, kép-
letek, definíciók). Ennél a stratégiánál a pontos, precíz rögzítés és a reprodukció 
a cél. Azonban, Bloom rendszere és a hosszútávú memória működése alapján már 
Te is látod, hogy a részletek rögzítése is könnyebb az aktív, gondolkodási folyama-
taidat is felhasználó tanulási folyamatokkal (mnemotechnikák, gondolattérkép). 
Az „olvasgatás” passzív tanulás, általában nem hozza az elvárt eredményeket.

Ha az a meglátásod, hogy valamelyik stratégia típust egy-egy tanulási folyamatban na-
gyobb mértékben használod, érdemes átgondolnod, hogy kellően eredményes-e ez a faj-
ta szervezettség számodra? Szükség van-e más munkamódokra bizonyos helyzetekben? 
Célszerű átgondolnod azt például, van-e elég információd a beadandó elkészítéséhez? 
Ha nincs, honnan és mikor tudod megszerezni? Kaptál-e struktúrát, vagy Neked kell 
kialakítani? Milyen struktúra lenne a leginkább megfelelő? Milyen időkeretben kell 
tervezned? Tudsz-e együtt dolgozni benne másokkal? Az esetleges problémák pontos 
megfogalmazása félig már a megoldásukat is a kezedbe adja. Ha egy-egy tanulási fela-
datra tervező szemmel nézel és a folyamatot te irányítod, így motiváltságod és szervezett-
séged is támogatják majd eredményességedet.

2.5.2.1. PQ4R - tanulási stratégia (Thomas és Robinson, 1972)

A PQ4R szöveg feldolgozási módszer elsősorban az írott tananyagok elsajátításának ha-
tékonyságát célozza. Az információk feldolgozásának aktivitása, a tudásbázisodhoz való 
kapcsolás nagymértékben elősegíti az aktív, hosszú távú tudás megszerzését. A módszer 
neve a lépések angol nevének kezdőbetűiből álló mozaikszó. Lényege a tananyag globá-
lis közelítése, saját kérdéseken alapuló feldolgozása szerkezeti és ok-okozati összefüg-
géseinek feltárásával és értelmezésével, rendszerbe helyezésével és önálló felidézésével. 
Preview – áttekintés; Question – Kérdezés; Read – olvasás; Reflect – reflektálás; Recite 
– felmondás; Review – összegzés (Bárányné et.al., 2013).

2.5.2.2. MURDER - tanulási stratégia

E módszer neve is mozaikszó, a tanulási stratégia fázisainak sorrendje adja az angol el-
nevezések szerint. Szintén komplex, feldolgozó stratégiáról van szó, de itt hangsúly kerül 
a pozitív érzelmi viszonyulás megalapozására is: Mood – hangulatteremtés, motiválás, 
célkitűzés, időszervezés; Understanding – megértés, ismeretlen és új fogalmak jelölése, 
értelmezés; Recalling – visszahívás: ismétlés saját szavakkal, hálóképzés az ok-okoza-

https://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mozaiksz%C3%B3
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ti összefüggések feltárásával, kulcsszavak kiemelése; Digest – „emésztés”, feldolgozás; 
Expanding – kiterjesztés, önellenőrzés, kérdések megfogalmazása; Reviewing – áttekin-
tés, ismétlés (Bárányné et.al., 2013). 

Minden, tudatosan alkalmazott tanulási stratégia időigényes: nem véletlenül, hiszen a 
tananyag megismeréséhez, feldolgozásához, rögzítéséhez és éréséhez időre van szükség. 
Éppen ezért lényeges az egyéni időstruktúrád tudatos alakítása, a mindennapjaid meg-
tervezése: vizsga előtt két nappal már nem tudsz csodát tenni. Ha pedig mégis csoda tör-
ténik és kevés felkészüléssel is sikerül a vizsgád, vajon a későbbiekben mennyire fognak 
hiányozni a tananyag részletei és összefüggései?

2.5.3. A tanulásra és a tudásra vonatkozó tudás - metakogníció 

A magyar-magyar szótár készítése például metakognitív tevékenység: a tanulnivaló ol-
vasása közben kigyűjtöd azokat a fogalmakat, melyek jelentéstartalma ismeretlen, vagy 
csak félig ismeretlen számodra. Tudod, hogy nem tudod mit jelent …

Ez a fejezetet a személyiség tanul kijelentéssel kezdődött és most ismét visszaköszön 
ennek a kijelentésnek a hangsúlya a tanulási önismeret, az önreflexió és az önszabályo-
zás vonatkozásában. A tanulási önismeretedet a tanulás alappilléreinek tükrében érdemes 
folyamatosan mélyítened: 

1. fontos, hogy tisztán lásd egy-egy tantárgyhoz, feladathoz fűződő viszonyulásodat, 
motiváltságod szintjét;

2. fontos a szokásaid, tanulási stílusod és azok tanulási eredményeket meghatározó 
szerepének tudatosítása; 

3. fontos a tanulási képességeid folyamatos monitorozása, fejlesztése;

4. fontosak a megfelelő tanulási módszerek (technikák, stratégiák).

E területek folyamatos kontrollja elengedhetetlen a hatékony tanuláshoz. A tanulási stra-
tégiák tudatos alkalmazása mindezek tükrében, a megfelelő kérdések föltétele a tanulási 
folyamatokban már a metakogníció kérdésköre (Tarkó, 1998; 1999). A szó a tudatos 
tudást, tehát a saját tudásodról való tudatos gondolkodást jelenti: egy-egy tanulási 
feladat felmérését, a megoldáshoz szükséges tudásod, kompetenciád önreflexióit jelen-
ti. Ugyanakkor a metakogníció az önszabályozás eszköze (Csíkos, 2004) is egyben. Az 
önszabályozás komplex folyamat, melyen keresztül a teljes tanulási ciklus megvalósul: a 
feladat és célmeghatározás, tervezés, tanulási stratégia kialakítása, ráhangolódás és mo-
tiváció, tevékenységek szervezése, kivitelezése, folyamatos önreflexió mellett. Az önsza-
bályozó diákok tudatosan használnak tanulási stratégiákat, ezzel magasabb tanulási 
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eredményeket érnek el (Zimmerman és Pons, 1986). A tanulási folyamatnak megfelelő, 
adekvát tanulási stratégiák alkalmazása viszont reális tanulási önismeretet, több tanulási 
technika és stratégia ismeretét feltételezi: éppen abban a tárgyban, milyen helyzetben 
milyen stratégia a legmegfelelőbb számodra. 

Azzal, hogy szembenézel a feladataiddal és szervezettséggel, kitartással reflektálsz, azt 
üzened önmagadnak, hogy képes vagy megcsinálni, kompetens vagy a folyamatban. Ez 
motiváltságod, eredményes teljesítésed és egészséges magabiztosságod alapja is.

Összefoglalás

A tanuláshoz kapcsolódó pszichés és kognitív képességeket abból az aspektusból érde-
mes szemügyre venni, hogy a tanulás egyféle komplex munkafolyamat. A teljes szemé-
lyiséged és mentális képességeid meghatározzák e folyamat eredményességét és felelős 
vagy a munkafolyamat minden egyes momentumáért. Bárhol fölfedezhetsz lehetőségeket 
a hatékonyabb teljesítéshez, ami hosszútávon kompetensebbé, ezzel együtt pedig maga-
biztosabbá tehet. Ebben a fejezetben a kognitív képességek sajátosságait és fejlesztési le-
hetőségeit ismerhetted meg, kiemelt hangsúlyt a gondolkodási folyamatok kaptak, hiszen 
kapcsolatban vannak a figyelem fenntartásával a hosszútávú tudás megszerzésével és az 
önszabályozással is.

Gyakran hallani: „Abból főzünk, amink van”. Igen, de a főzés tudománya kellő szándék-
kal, gyakorlattal és némi fűszerrel a legegyszerűbb alapanyagokból is mennyei ízorgiát 
teremt. A szándék, a motiváció itt is alapvető, ezzel is foglalkozunk a 4. fejezetben. A 
gyakorlat és a szokások is meghatározók, a fűszer pedig a tanulási technikáknak és stra-
tégiáknak tudatos alkalmazása az eredményességhez és az önfejlesztéshez. Tudatosítsd 
tehát tovább a tanulás folyamatának elemeit céljaid eléréséhez a következő témakörök 
áttekintésével is.

Ellenőrző kérdések, feladatok 

1. Ismeret szint: Sorolj fel tanulási technikákat!

2. Értelmezés szint: Határozd meg a rövid- és hosszútávú memória közötti különbsége-
ket! Mondj példát előfordulásukra saját tanulási folyamataid terén!

3. Alkalmazás szint: Készíts rajzos emlékeztetőt magadnak a fejezet számodra praktikus 
módszereiről, tanácsairól! Legyél kreatív, használj minél több színt!

4. Elemzés szint: Gondold át, milyen tanulás nehézségekkel találkoztál eddig! Elemezd, 
hogy egy-egy probléma melyik tanulási képességhez és milyen tanulási folyamathoz 
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(módszer, stratégia) köthető! Ismersz-e fejlesztési lehetőséget ehhez? Hogyan tudod in-
tegrálni a fejlesztést a mindennapjaidba?

5. Értékelés szint: Vesd össze egyik kötelező tárgyad tantárgyleírásának elemeit a már 
megszerzett tudás- és képesség szintjeiddel! Pipáld ki a már teljesített egységeket!

6. Alkotás szint: Dolgozd ki az időszervezésedet az 5. kérdéshez kiválasztott kötelező 
tantárgyadnál részletesen: használj határidőnaplót, határozd meg és jelöld a beadandó 
elkésztésének időbeli folyamatát, a következő ZH-ra felkészülés, a vizsgára való előzetes 
készülés időpontjait és időegységeit is! Gondold át a számodra hasznos tanulási techni-
kák szervezett alkalmazását, dolgozd ki időstruktúra szerint a tanulási stratégiádat! 
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Motiváló üzenet: 
„Noha senki sem kezdheti teljesen újra, bárki elkezdheti most, és létrehozhat egy teljesen új végki-

fejletet.” (Carl Bard)

(Forrás: https.//pixabay.com)
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3. FEJEZET

A tanuláshoz kapcsolódó nyelvi készségek és fejlesztésük
Dr. habil. Tarkó Klára

Bevezetés

Négy nagy nyelvi képességről beszélhetünk, melyek az olvasás, a hallás utáni megértés, 
a beszéd és az írás. A nyelvpedagógia az első kettőt befogadó jellegűnek tekinti, ahol a 
megértésen van a hangsúly, míg az utóbbi kettőt alkotó jellegűnek tartja, azaz az alkotás 
folyamata hangsúlyos. Azonban nem választhatók szét ilyen élesen, mivel mind a négy 
nyelvi képesség alkotó jellegű (Cs. Czachesz, 1998). Az egyetemen mind a négy nyelvi 
képességed intenzív használatára szükséged van. Ezért a jelen fejezetben arra törekszünk, 
hogy bemutassuk számodra ezek tanórai és tanórán kívüli megjelenését és fejlesztési 
lehetőségeit. Megtudhatod, hogy milyen stratégiákkal javíthatsz az olvasott szövegek 
megértési folyamatán, hogyan fejlesztheted a szókincsedet, háttérismereteidet hogyan 
mozgósíthatod. Megmutatjuk, hogy az olvasás céljától függően milyen olvasástípusra van 
szükséged. Áttekintjük a tanórai és az írott szövegekből történő jegyzetelés technikáit. 
Megtudhatod hogyan lehetsz jó előadó és milyen eszközökkel tudod megragadni 
hallgatóságod figyelmét. Végül arról szólunk, hogy hogyan tudsz hatékonyabban figyelni 
az órán. 

Ha figyelmesen tanulmányozod és gyakorlod, alkalmazod a fejezetben feltüntetett 
technikákat, azzal elősegíted sikeres tanulóvá válásodat.
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3.1. Olvasás

Most bizonyára az jár a fejedben: „Miért is kell nekem az olvasással foglalkoznom? Csak 
tudok már olvasni, ha egyszer felvettek az egyetemre!” Igen, technikailag ez valóban így 
van. Azonban tudnod kell, hogy az olvasás két részképességből tevődik össze, melyek a 
dekódolás (olvasástechnika) és a szövegértés. A dekódolás azt jelenti, hogy képes vagy a 
leírt szöveg betűit, szavait felismerni. Alapvető előfeltétel, de ez még nem garancia arra, 
hogy valóban érted is, amit kibetűzöl vagy felolvasol. Itt jön be a képbe a szövegértés. 
Az olvasás közkeletű definíciója: „a szövegben lévő információ megértése” (Adamikné, 
2006. 207. o.).

3.1.1. Szövegértés

Mi jut eszedbe először, ha meghallod azt a szót, hogy PISA? Csak nem a ferde torony? 
De ennek mi köze van a szövegértéshez? Hacsak nem Olaszországba készülsz nyaralni 
és éppen az útikönyvet próbálod értelmezni, akkor semmi. A PISA a Programme for 
International Student Assessment, vagyis a Nemzetközi Tanulói Teljesítménymérés 
Program rövidítésére kialakított betűszó. Ebben a nemzetközi felmérésben a kutatók 
jelenleg 79 ország 15 éves diákjainak matematikai, természettudományos és szövegértési 
képességeit vizsgálják. A program 2000-ben indult és legutóbb 2018-ban került sor 
mérésre. Lehet, hogy Te is részt vettél benne? 

A PISA szövegértés definíciója a következő: „A szövegértés a szövegek megértése, 
felhasználása, értékelése és az ezekre való reflektálás, illetve a velük való elkötelezett 
foglalkozás képessége annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását 
és képességeit, és hatékonyan részt vegyen a mindennapi életben/társadalomban.” (OH, 
2019. 12. o.).

A szöveg egészének megértéséhez annak részeit, a szavakat, mondatokat és bekezdéseket 
is értened kell. Ha a szövegértésedet pusztán információ-visszakereső feladatokkal 
kívánod ellenőrizni, azzal könnyen becsaphatod önmagad. Nézzünk erre egy példát! 
’A suszter maradjon a kaptafánál.’ Azt a két kérdést, hogy ’Hol maradjon a suszter?’ és 
’Ki maradjon a kaptafánál?’ bárki könnyedén megválaszolja: a kaptafánál maradjon és a 
suszter maradjon. Mi történik, ha azt kérjük, értelmezd ezt a mondatot? Ha nem tudod, 
kicsoda a suszter és mi az a kaptafa, akkor csak találgatni fogsz. A szókincs és a megértés 
szorosan összefügg (Tóth, 2004). És hogy még ez se legyen elég, ez egy közmondás, 
aminek mögöttes jelentése van, mégpedig az, hogy ’mindenki azt csinálja, amihez ért’. 
„A szövegértés fontos feltétele, a megfelelő háttértudás, világismeret” (Tóth, 2004. 462. 
o.).
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A szavak a mondatokban, a mondatok pedig a bekezdésekben, szövegkörnyezetükben 
nyerik el jelentésüket. Vannak például többjelentésű szavaink. Mit válaszolnál a 
következő klasszikus viccben szereplő mondatra: Miért nyúl a nyúl? Mielőtt hatalmas 
filozófiai fejtegetésbe kezdenél a nyúl mibenlétére vonatkozóan, a vicces válasz az, 
hogy káposztáért. Szövegkörnyezettől függően mást jelenthet az, hogy ’török követ’: 
’Elfáradtam, ma már nem török követ’; vagy ’Tegnap hazánkba látogatott a török 
követ’. Vagy: ’Az oroszlán simogatása veszélyes’. Melyik helyzet? Ha én simogatom az 
oroszlánt, vagy ha ő engem? (Kenesei, 1989).

A központozással is változhat egy mondat értelme. Emlékszel a Bánk Bánra? Volt benne 
egy mondat, amely központozástól függően más értelmet nyert: „A királynét megölni nem 
kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem”. Lehet úgy értelmezni, hogy: 
’A királynét megölni nem kell, félnetek jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem, ellenzem’. 
Vagy így: ’A királynét megölni nem kell félnetek, jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem 
ellenzem’. 

„Az olvasás gondolkodás” (Adamikné, 2006. 266. o.). Folyamatosan elemezni kell a 
beszédhelyzetet (ki mondja kinek) és a szövegkörnyezetet, következtetéseket levonni 
és előrejelzéseket tenni. Nincs igaza annak, aki csak passzív, befogadó tevékenységként 
gondol rá. Fejleszthető a szövegértésem? Igen! A következőkben bemutatunk néhány 
hasznos stratégiát.

3.1.2. Olvasásmegértést segítő stratégiák

Az olvasási stratégiák a szövegértő olvasás megtanulását segítik elő. „Olvasási 
stratégiáknak nevezzük azokat a tudatosan végzett műveleteket, amelyek célja a szöveg 
célunknak megfelelő szintű megértése.” (Szteklács, 2013. 69. o.). A szövegértést fejlesztő 
stratégiák áttekintéséhez jó kiindulópontot nyújt Juhász Valéria (2018) összefoglaló írása.

3.1.2.1. Szókincsfejlesztés

Az egyetemen sok újat tanulsz, ami rengeteg új szó elsajátításával is jár majd. Nem elég 
csak magukat a szavakat megjegyezned, a jelentésüket is ismerned kell. Számíts arra 
is, hogy olyan, a mindennapokban használt szavakkal is szembekerülhetsz, amelyek az 
adott tudományterület értelmezésében más, speciálisabb jelentéssel bírnak és tőled nem a 
hétköznapi jelentéstartalom visszaadását várják majd a számonkérés során. Beszélhetünk 
aktív és passzív szókincsről. Aktív szókincsed az, amelyet nap mint nap használsz, a 
passzív szókincsed az, amit felismersz, azonosítani tudsz, ha szembekerülsz vele. 
Nádasdy (2007) szerint a művelt felnőtt ember teljes szókincse 50-60 ezer szó (In. Juhász 
és Radics, 2019). 
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A szókincsedet többféle módon fejlesztheted:

3.1.2.1.1. Keresd ki a számodra új, ismeretlen szavak jelentését szótárból (pl. Magyar 
Értelmező Kéziszótár, Révai Lexikon stb.) vagy az Internetről.

Nézd meg, hogy az adott szó esetlegesen többféle jelentéstartalmából az adott 
szövegösszefüggésbe melyik illeszkedik. A szakkifejezéseket és a köznyelvi szavak 
speciális jelentését inkább a glosszáriumban vagy a szakszótárban keresd.

3.1.2.1.2. Használj szókártyákat. 

Olvasás közben tarts magadnál üres, kb. 7x12 cm nagyságú kártyákat. Ha új, ismeretlen 
vagy problémás szót találsz, írd rá egy kártyára. Egy kártyát csak egy szónak szentelj. Írj 
a szó mellé egy olyan kifejezést vagy mondatot is a szövegből, amelynek segítségével a 
szövegösszefüggés is látható. Majd keresd ki a szót a szótárból és írd a kártya hátoldalára 
a szó jelentésmeghatározását. A kártyákkal úgy tudsz gyakorolni, ha pl. az új szavakat 
tartalmazó felükkel magad elé teszed őket, mint egy kártyapaklit, húzol egy kártyát és 
megpróbálod felidézni a szó jelentését. Ezután megfordíthatod a kártyát és ellenőrizheted, 
helyesen emlékeztél-e a szó jelentésére. Fordítva is használhatod úgy, hogy megnézed a 
jelentést és megpróbálod felidézni a hozzá tartozó szót. 

Ha elég kreatívnak érzed magad, a megtanulandó szó mellé rajzolhatsz egy olyan képet, 
amitől az adott szóra asszociálsz. Minél mókásabb és minél mozgalmasabb a kép, annál 
könnyebben megy majd a felidézés. Például, fizikában a fókusz szó jelentése: „Sugarak 
találkozási pontja; az a pont, amelyben találkoznak a lencsére, gömbtükörre, gömbfelületre 
eső fény- vagy más elektromágneses sugarak a törésük, illetve visszaverődésük után; 
gyújtópont.” (https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Fókusz). A felidézést segítő 

1. ábra: FÓKa ÚSZik - FÓKUSZ
(Fóka alapkép forrása: https://pixabay.com)

https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/F%c3%b3kusz
https://pixabay.com/hu/photos/sz%C3%BCrke-f%C3%B3ka-helgoland-robbe-v%C3%ADz-3930790/
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bolondos kép lehet (1. ábra): fóka úszik a vízben és rávetülnek a napsugarak a hátára, ami 
tüzet fog (Ne próbáld ki élő fókával!).

3.1.2.1.3. Szóképzés

A szavak három részből tevődhetnek össze: szótő, előtag (szó elejéhez illesztett) és képző 
(szó végéhez illesztett). Ha ismered külön-külön a jelentésüket, akkor az összetételükkel 
képzett új szavak jelentésére is rá tudsz jönni. Pl. ha tudod, hogy az anti- előtag jelentése: 
„az alapszóban kifejezett dologgal ellentétes, azzal szemben álló, illetve azzal ellenséges; 
-ellenes” (wikiszótár) és ha ismered, hogy a szociális szó jelentése az, hogy közösségi, 
akkor az antiszociális szóösszetételről már kitalálhatod, hogy a jelentése közösségellenes 
(https://idegen-szavak.hu/). Ha ismered, hogy a -ka egy kicsinyítőképző, és tudod az 
asztal szó jelentését, akkor azt is ki tudod találni, hogy az asztalka szó egy kicsi asztalt 
jelöl. 

3.1.2.2. Előzetes ismeretek mozgósítása, háttértudás

Az előzetes ismereteid megléte befolyásolja szövegértésedet. Sokkal könnyebb olyasmit 
olvasnod, megtanulnod, amiről már van egy kis háttértudásod, tudod valamihez kötni. A 
háttértudásod részét képezi a nyelvtudásod, tehát a szavak (lásd 3.1.2.1.) és a nyelvtan 
ismerete, valamint a világról szóló tudásod. A világról szóló tudásod a tapasztalataid 
összessége, amit az emberekről, helyekről, dolgokról és ezek kapcsolatáról tudsz; 
mindazok a tények, vélemények, következtetések és bármely más információ, melyeket 
tapasztalat, formális vagy informális tanulás útján szereztél (Longman and Atkinson, 
1988).

Jelen alfejezetben a világról szóló ismereteid mozgósításával foglalkozunk, amelynek 
számos technikája létezhet, ezek közül ismertetünk az alábbiakban néhányat, valamint 
további referenciákkal szolgálunk a felhasznált és az ajánlott irodalmak között.

3.1.2.2.1. INSERT módszer.

A Nemzetközi Olvasástársaság által kifejlesztett módszer, a betűszó az Interactive 
Noting System for Effective Reading and Thinking (Interaktív jegyzetelési rendszer 
a hatékony olvasás és gondolkodás érdekében) rövidítése. A módszer lényege, hogy 
miközben olvasod a szöveget, a margón jelezd hogyan viszonyulnak az olvasottak a 
meglévő ismereteidhez. A szokásos jelölések a következők: pipa – az olvasottakat már 
tudod; mínuszjel – ellentétes azzal, amiket eddig tudtál; plusz jel – számodra teljesen új 
információ, kérdőjel – az olvasottak újabb kérdéseket vetnek fel; csillag – az olvasottakkal 
kapcsolatban kiegészítő információk jutottak eszedbe. A módszer aktív és kritikus olvasást 

https://idegen-szavak.hu/
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eredményez. Olvasás közben folyamatosan összehasonlítod az olvasottakat mindazzal, 
amit már tudsz (Bényei és Hajas, 2015).

3.1.2.2.2. TTM módszer

A rövidítés a ’Tudom, Tudni akarom, Megtanulom’ hármast takarja. Készíts egy három 
oszlopból álló táblázatot (2. ábra), és írd a táblázat fejlécébe a fenti 3 kifejezést. Nézd 
meg az elolvasandó szöveg címét, és írd le az első oszlopba, hogy mit tudsz már arról a 
témáról. A második oszlopba jegyezd le, hogy mit szeretnél megtudni a témáról. Majd 
olvasd el a szöveget és nézd meg, választ kaptál-e a kérdéseidre. Ezeket a válaszokat írd le 
a harmadik oszlopba. Végül a szövegből választ nem nyert kérdéseidre keress válaszokat 
pl. az Interneten (Pethőné, 2005).

Tudom Tudni akarom Megtanulom

2. ábra: TTM módszer táblázata

3.1.2.2.3. Fürtábra vagy pókháló ábra

Tegyük fel, hogy a jelen alfejezet kapcsán szeretnéd mozgósítani az előzetes ismereteidet. 
Írd fel egy lap közepére, hogy ’előzetes tudás mozgósítása’, és kezdj el leírni minden 
szót vagy kifejezést, ami erről eszedbe jut. Vonalakkal, nyilakkal összekötve jelezd a 
leírtak közötti kapcsolatokat. Majd olvasd el a szöveget és vesd össze az ábrádat az 
olvasottakkal, más színnel egészítsd ki az ábrádat a szöveg alapján. A fürtábra több 
mellékleágazással rendelkezhet (mint egy szőlőfürt), míg a pókhálóábra egy központi 
fogalom köré csoportosul (úgy néz ki, mint egy pók) (Pethőné, 2005).

3.1.2.3. Szövegkiemelés

Érdemes egy-egy adott bekezdésben, fejezetben aláhúzni a lényeget, hogy azok 
azonnal kiemelkedjenek a szövegből. Használhatsz ceruzát, tollat vagy szövegkiemelőt. 
Azonban bánj óvatosan az aláhúzással! Ha minden egyes mondatot kijelölsz, akkor 
csak összefirkáltad a könyvedet, de nem segítettél magadon. Először olvasd el az adott 
bekezdést, hogy átlásd a leírtakat és utána emeld ki a fő gondolatokat, a kulcsszavakat és 
kulcskifejezéseket. Ne a mennyiségre, a minőségre törekedj!

3.1.2.4. Kérdezés

Beck és munkatársai (1997) dolgozták ki a „Kérdezd a szerzőt” (KSz) című módszert az 
olvasásmegértés fejlesztésére. a KSz megközelítés arra a feltevésre alapoz, miszerint a 
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szerzők esendők és az olvasóknak meg kell dolgozniuk azért, hogy megértsék a közvetített 
üzenetet. Hajlamosak vagyunk a tankönyveket, szakirodalmakat fetisizálni, pedig azok 
csupán egy szerző írott gondolatait tartalmazzák és ez a személy nem biztos, hogy az 
olvasók számára világosan és érthetően fejezte ki magát. Ha úgy fogod fel a helyzetet, 
hogy nem a te olvasási képességeidben van a hiba, hanem valószínűleg a szerző nem 
tudta számodra érthető módon kifejezni a gondolatait, a hozzáállásod meg fog változni 
és magabiztosabban fogsz foglalkozni a szöveggel, értelmezni azt és elgondolkodni a 
leírtakon. A módszer 3 fontos része a szöveg, a megértés és a kérdések. A kérdések célja 
az, hogy a figyelmet a jelentésre és a gondolkodásra irányítsák a puszta információgyűjtés 
és közlés helyett. A kérdések általában nyitottak, a szerzőre koncentrálnak, és a 
gondolkodás, valamint a jelentésalkotás feladatát az olvasóra bízzák. Nézzünk néhány 
példát a kérdésekre: “Nos, mit próbál közölni velünk a szerző?”, vagy “Miért közli ezt 
velünk a szerző?” Lényeges, hogy olvasás közben időről-időre megállj és kérdéseket 
tégy fel, hogy az olvasás aktív folyamat maradhasson. “Kis falatokban”, gondolatról-
gondolatra haladj a szöveggel, és olvasás közben próbáld megérteni, hogy az milyen 
gondolatokat közvetít és hogyan tudnád ezeket a gondolatokat összekapcsolni.

3.1.3. Olvasástípusok

Attól függően, hogy milyen célból olvasol, változtathatod az olvasási sebességedet. 

3.1.3.1. Áttekintő olvasás

Mielőtt nekiállnál mindent szóról-szóra elolvasni, hasznos, ha szerzel egy első 
benyomást, megnézed mi mindenről lesz szó a szövegben. Ezért csak lapozd át, pillants 
rá a tartalomjegyzékre, a fő- és alcímekre, kiemelésekre, ábrákra és táblázatokra, olvasd 
el az összefoglalót és a fejezetvégi kérdéseket.

3.1.3.2. Gyorsolvasás

A gyorsolvasás során az a célunk, hogy kiemeljük a lényeget. Keressük a kulcsszavakat, 
kulcskifejezéseket. Segítségünkre lehet, ha ezek eleve kiemelésre kerültek a szövegben, 
pl. ferdén vagy vastagon szedve.

3.1.3.3. Kereső olvasás

Nem olvassuk el a teljes szöveget, csak azt az információt, amelyet keresünk. Pl. 
lexikonok, szótárak vagy akár szabályzatok esetében.



HOGYAN TANUL A SIKERES EGYETEMISTA?

70

3.1.3.4. Figyelmes olvasás

A szöveget ebben az esetben szóról-szóra elolvassuk, lassan, értelmezve, mivel fontos, 
hogy a teljes szöveget megismerjük. Pl. egy szerződés esetében az apróbetűs résznek 
is nagy jelentősége van. Ugyanúgy a kurzuskövetelményeket is alaposan át kell 
tanulmányoznod, hogy megértsd, mit kell tenned a félév során annak érdekében, hogy 
sikeresen teljesítsd a kurzust.

3.2. Írás

Az egyetemen sokat kell majd írnod: lejegyezned, amit a tanárod mond az órákon, 
kijegyzetelned az olvasott szövegeket, feladatokat megoldanod, házi dolgozatokat, 
beadandó feladatokat írnod. Az órai jegyzeteléskor lehet, hogy néha gyors- és gépírónak 
fogod érezni magad, a kézírásod külalakja romlik kicsit, de ezek ne tántorítsanak el. 

3.2.1. Jegyzetelés a tanórán

Oktatóid prezentációkkal (pl. Power Point, Prezi) fogják megkönnyíteni számodra az 
előadásaik áttekintését, lényegének kiemelését, és ezeket az anyagokat legtöbbször a 
CooSpacere is feltöltik. De! Ne engedd, hogy ettől ellustulj. Ne gondold azt, hogy ha 
megkapod a fóliákat akkor neked már nem is kell jegyzetelned. A tanári prezentációk azt 
tartalmazzák, ami a tanár gondolatmenete mentél kiemelendő. Van, hogy lehetővé teszi 
számodra oktatód az irányított jegyzetelést is, vagyis az előadásfóliákat vagy az előadás 
vázlatát előre megkapod és a jegyzeteiddel ezt a dokumentumot egészíted ki.

Számodra viszont egyéb információk kiemelése, egy saját struktúra megjelenítése 
is fontos lehet, nem is beszélve azokról a példákról, amelyekkel oktatód megvilágítja 
a fontos fogalmak értelmét. Vizsgálatok szerint azok a diákok, akik jegyzetelnek a 
tanórákon és a saját jegyzeteikből tanulnak, sokkal sikeresebbek, mint azok, akik nem így 
tesznek (Bencze, 2019). A hatékony tanórai jegyzetelés is megtanulható, ehhez kívánunk 
egy kiváló módszert bemutatni a következőkben.

3.2.1.1. Cornell-módszer – 5R

A Cornell-módszert kifejezetten a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára fejlesztette 
ki Walter Pauk professzor az 1950-es években és azóta is nagy népszerűségnek örvend. A 
módszer alkalmazásához elő kell készítened a lehetőleg A4-es lapméretű füzetedet, vagy 
ha külön lapokra jegyzetelsz, akkor az A4-es lapokat a következő módon:

Oszd a lapodat 3 részre: A lap aljától 4 centiméterre húzz egy vízszintes vonalat. A lap e 
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feletti részét pedig úgy oszd ketté, hogy a lap jobb szélétől mérve válassz le függőlegesen 
egy 6 centiméteres részt. Valahogy így (3. ábra):

Az 5R jelentése

Record - Jegyzetelés

Az órai jegyzet részbe jegyzetelj az órán. Próbálj meg minden lényeges dolgot leírni, 
lehetőleg a lényeget, és ne szóról-szóra mindent, amit a tanár mond. Alakítsd ki a saját 
rövidítési rendszeredet (4. ábra), szimbólumokat, de ügyelj rá, hogy később is megértsd 
azokat. Az előadó többféle módon is elhelyezhet utalásokat az előadásában arra 

vonatkozóan, hogy mi lényeges: pl. felírja a táblára, többször is elismétli és hangsúlyozza, 
számos példát mond rá, az előadása elején áttekintést ad, az előadása végén összefoglal. 

3. ábra. Cornell-módszer lapbeosztása
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Reduce – Szűkítés

Az előadás után minél hamarabb, amíg még könnyen vissza tudod idézni a jegyzeteid 
alapján az elhangzottakat, tömören összegezd a jegyzeteidet a felidézés oszlopba. A 
jegyzeteidből a címszavakat, kulcsfogalmakat, legfontosabb megállapításokat emeld ki.

Recite - Felmondás

Takard le a jegyzet oszlopot, csak a felidézés oszlopot nézd és próbáld meg felidézni az 
előadáson elhangzottakat, majd ellenőrizd a jegyzet oszlop felfedésével, hogy helyesen 
emlékeztél-e.

Reflect – Reflektálás

Gondold át az előadáson elhangzottakat, mi volt új információ, mi az, amit nem teljesen 
értesz, hogyan kapcsolódik mindez más tantárgyakhoz, milyen új kérdések, gondolatok 
merültek fel benned. 

Review – Áttekintés

A lap alján kialakított összegzés mezőbe írj egy-két mondatnyi összegzést az előadáson 
elhangzott témákról. 

A Cornell-módszerről további részleteket találsz a következő linken: https://regi.
tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_tanulasmodszertan/tananyag/
JEGYZET-18-2.3._Egyeni_tanulasi_modszere.scorml

4. ábra. Hasznos rövidítések jegyzeteléskor

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_tanulasmodszertan/tananyag/JEGYZET-18-2.3._Egyeni_tanulasi_modszere.scorml
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_tanulasmodszertan/tananyag/JEGYZET-18-2.3._Egyeni_tanulasi_modszere.scorml
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_tanulasmodszertan/tananyag/JEGYZET-18-2.3._Egyeni_tanulasi_modszere.scorml
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Miket érdemes leírnod az órán:

- Táblára felírt, projektorral kivetített információk.

- Kiemelt, hangsúlyozott információk.

- Számozott, listázott elemek.

- Kifejezések, definíciók.

- Példák.

- Új kifejezések és szavak.

- Oldalszámok.

- Hallgatótársak hozzászólásai, amelyekkel az oktató is egyetértett.

- Oktató által alkalmazott módszerek.

További jegyzetelési tippek:

- Minden kurzus jegyzeteit külön mappába vagy füzetbe gyűjtsd.

- A papírnak csak egyik oldalára írj.

- Inkább lefűzhető oldalakat használj, mint bekötött füzetet. Így rendezhetőek lesznek 
a lapok.

- Minden előadásjegyzet első oldalára írd fel a kurzus nevét és dátumát.

- Használj A/4-es papírt. Ez a méret kedvezőbb a jegyzetek strukturálásához. 

- Olvashatóan írj, mert ezzel időt spórolsz. 

- Keretezd be a feladatokat és a kiadott irodalmat, így könnyebben megtalálod azokat. 

- Jelöld meg azokat a gondolatokat, amelyeket az előadó kihangsúlyoz, valamilyen 
szimbólummal.

- Figyelj azokra a szavakra, amelyek egy téma befejezését és egy új téma kezdését 
jelzik. 

- Írd le a bemutatott példákat és jelöld is meg őket.

Ha az órán elhangzott, bemutatott információk rögzítéséről van szó, a hallgatói képzelőerő 
végtelen. Tanárként látunk a fóliákat mobillal lefényképező hallgatókat, vagy hangrögzítő 
eszközzel felvett előadásokat. Azon túl, hogy ezek szerzői jogokat és GDPR problémákat 
vetnek fel, a hatékony tanulást sem szolgálják. A fénykép a mobilodon van, nem a 
fejedben. Ha leírod az órán, azzal legalább már foglalkoztál vele. Ha hangfelvételed van, 
azt otthon ugyanúgy ki kell jegyzetelned, így elintézed magadnak, hogy kétszer kelljen 
végig ülnöd az órát. Vannak, akik gyorsírással jegyzetelnek. Ez sem hatékony módszer, 
mert a gyorsírásos jegyzetet még át kell írnod, mert abban a formában használhatatlan.
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Ha a legtöbbet szeretnéd kihozni a tanórai jegyzeteidből és a leghatékonyabban, akkor 
törekedj arra, hogy elsőre olyan jegyzetet készíts, ami megfelelő. Ehhez minden segítséget 
megad a Cornell-módszer.

3.2.2. Jegyzetelés tankönyvből

Az aláhúzás helyett, mellett ki is írhatod egy füzetbe vagy kis kártyákra a lényeget. 
Ha füzetbe írsz, akkor az adott szöveg struktúráját tudod felépíteni, átláthatóvá tenni 
az összefüggéseket (naplózó kivonatolás). Mindezt vizuálisan is elrendezheted, a 
legmagasabb rendű információkat a lap bal margójánál kezdve, az alárendelt tartalmakat 
pedig a szintjének megfelelően jobbra tolva. A jegyzeted lehet passzív másolás, vagy 
kritikai szempontok szerinti átfogalmazás is. 

Ha kártyákra írsz (cédulázás), akkor lényeges, hogy a kártya egyik oldalára egy gondolat 
kerüljön fel, a másik oldalára pedig a szöveg bibliográfiai adatai. E kártyák segítségével 
több olvasmány alapján tudsz szintetizálni, összerendezve az egy témára vonatkozó, 
különböző írásokat kijegyzetelő kártyáidat. 

A jegyzetelésnél a legjobb, ha kézzel írsz, az jobban segíti a leírtak memorizálását. 
Jegyzeteket készíthetsz a könyv margójára írva is.

3.2.3. Vázlatírás

A vázlat kisebb terjedelmű, sűrítettebb anyag, mint a jegyzet. Vázlatot készíthetsz írott 
szövegekből, a jegyzeteidből, de a szövegalkotáshoz is, amikor például megtervezed egy 
fogalmazás, házi dolgozat felépítését.

Az írott szövegek alapján készített vázlataidban felhasználhatod a szerző saját vázlatát, 
vagyis a fő- és alcímeket. Ezt még kibővítheted a nyomtatásban is kiemelt (aláhúzás, 
vastagon vagy ferdén szedés) szavakkal, kifejezésekkel. 

A saját gondolatmeneted alapján történő vázlatíráskor is, akár csak a szövegkiemelésnél, 
az a fontos, hogy ne kezdj hozzá első olvasatra. Annak az lesz az eredménye, hogy 
kimásolod a teljes szöveget. Olvasd át először a bekezdést, majd azután írd ki a 
kulcsgondolatokat.

A vázlat elkészítésekor a szövegben található információk struktúráját, alá-fölé 
rendeltségét vázlatpontok (számozás, betűjelek, gondolatjel) és térbeli elrendezés 
segítségével (beljebb kezdés) érzékeltetheted, valamint színezést is alkalmazhatsz. A 
vázlatírást összekötheted ábrák, táblázatok, rajzok készítésével is.
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3.3. Beszéd

Ahogyan arra már korábban utaltunk, a hallgató megnevezés mögött nem csak hallgatás 
áll; beszélned is kell. Az órai interakciók és a szóbeli feleletek mellett előadókészségedet 
is megcsillogtathatod, amikor kiselőadást készítesz. Van, hogy a kurzusteljesítésnek 
ez a feltétele, vagyis az oktatóval előre egyeztetett témában kidolgozol egy 10-15 
perces prezentációt és előadod a társaid előtt, valamilyen prezentációs segédeszköz 
felhasználásával. A kiselőadás is egy olyan műfaj, amelyet ösztönösen jól csak kevesen 
művelnek, ennek is megvannak a technikái. Ezekről szólunk az alábbiakban.

Egy vidéki politikus amikor megkérdezték tőle hogyan tart beszédeket, így válaszolt: 
„Elmondom nekik, hogy mit fogok mondani, azután elmondom nekik, végül elmondom 
nekik, hogy mit mondtam el nekik.” Ez a frappáns válasz jól összefoglalja mindazt, ami 
egy jó előadás ismérve:

- Előre felvázolja a tartalmat, láttatja annak szerkezeti felépítését. Vizuálisan ezt az 
előadás tartalomjegyzékét bemutató fóliával támasztja alá.

- Hangszíne megváltoztatásával, bevezető mondatok alkalmazásával (Most pedig 
térjünk rá a …) tudatja, ha új téma kerül sorra, jelzi a mondanivaló egyes részei 
közötti fölé- és alárendeltségi viszonyt. 

- Gyakran megismétli azt a kifejezést, tételmondatot, amit fontosnak tart.

- A beszéd ritmusában bekövetkező változással (lassítás, nagyobb nyomaték) jelzi a 
fontos információt.

- Szakszavakat, meghatározásokat a szakirodalomban talált megfogalmazásban, 
szóról-szóra ad át.

- Előadása végén összefoglalja az elhangzottakat.

Milyen további jellemzőkkel bír egy sikeres előadás?

- Az előadás tömör, rövid, megszerkesztett.

- Az előadás felépítése logikus, átlátható, érthető.

- Az előadó használ segédeszközöket (pl. projektor, TV, fényképek, könyvek, ábrák, 
stb.), szemléltet.

- Az előadó saját szavaival fogalmazza meg a mondanivalóját.

- Az előadó helyesen és pontosan használja a kulcsfogalmakat, definiálja a 
szakkifejezéseket és az idegen szavakat.

- Az előadó a közönséget is bevonja az előadásába, kérdéseket tesz fel, feladatokat 
ad ki.

- Az előadó hasznos bibliográfiai ismereteket is közvetít.
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- Az előadó előadásmódja élvezetes.

- Az előadás jegyzetelhető.

- Az előadó olyan ismereteket is közvetít, amely megkönnyíti a közvetített ismeretek 
tanórán kívüli felhasználását.

- Az előadás figyelemfelkeltő, érdekfeszítő.

- Az előadó megfelelő hangerővel, szabadon beszél és nem felolvassa az előadást.

- Az előadó megjelenése, ruházata rendezett.

- Az előadó testbeszéde, mimikája kifejező, szemkontaktust tart a közönséggel.

- Az előadó felkészült és tud válaszolni a feltett kérdésekre.

- Az előadás nem puszta felsorolás.

- Az előadó tartja az időt.

Az előadáshoz készített power point prezentációnak is vannak formai követelményei  
(5. ábra), melyeket, ha nem tartunk be, a prezentáció nem szolgálja sem az illusztrálást, 
sem a megértést.
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5. ábra. Power Point fóliák szerkesztésének néhány formai követelménye
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5. ábra. Power Point fóliák szerkesztésének néhány formai követelménye
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5. ábra. Power Point fóliák szerkesztésének néhány formai követelménye
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5. ábra. Power Point fóliák szerkesztésének néhány formai követelménye
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3.4. Hallás utáni megértés, beszédértés

A beszédértés szándékos és célorientált folyamat, mely tudatos koncentrálást és 
figyelemirányítást feltételez és megértésre törekszik. Feltételezi, hogy a hallgató motivált 
arra, hogy a számára fontos információt kiválassza. A folyamat során a hallott információ 
rendezése és értelmezése történik (Mászlainé, 2014). A hallott szövegek megértésekor is 
működnek az olvasott szövegek megértésekor tárgyalt előfeltételek, vagyis a megfelelő 
szókincs és háttértudás megléte. Ezek nélkül csak annyit fogsz meghallani az előadásból, 
hogy bla-bla-blaaa, bla-bla-blaaa.

Az előadások és az órai jegyzetelés kapcsán már említettünk olyan technikákat, 
amelyekkel az előadó ráirányíthatja figyelmedet a lényegre. Valamint, ha lassan, tisztán, 
jól artikulálva, élvezetesen beszél, az megkönnyíti az odafigyelésedet. De lehet bármilyen 
élvezetes is az előadás, ha előző éjjel buliban voltál és nem aludtad ki magad. Nem tudsz 
majd koncentrálni, maximum arra, hogy ne horkolj túl hangosan.

Az egyetemen is jelen van sokszor az órai zsivaj, ami nem csak az oktató számára zavaró, 
hanem az odafigyelni szándékozó hallgatótársak számára is. Ezért törekedj arra, hogy 
mások előadása alatt ne csapj zajt, de a terem előtt a folyosón sem, mert rettenetesen 
behallatszik. 

Összefoglalás

A fejezetben bemutattuk a négy nagy nyelvi képességet, melyek az olvasás, írás, beszéd 
és hallás utáni megértés vagy beszédértés. Mindegyik esetében olyan módszerekre, 
stratégiákra hívtuk fel a figyelmedet, amelyek alkalmazásával, ha a mindennapi tanulásod 
részévé teszed azokat, sikeresen fogod állni a sarat minden tanulási helyzetben. Ahhoz, 
hogy a bemutatott módszerek készséggé váljanak, nem elegendő csak elolvasnod a 
fejezetet, hanem próbáld ki, gyakorold és alkalmazd mindazt, amit megosztottunk veled.

Ellenőrző kérdések

1. Készítsd el a jelen fejezet vázlatát!

2. Válassz ki 3 olyan szakszót, szakkifejezést egy éppen tanult tananyagból, amelyek 
nehezen akarnak megragadni a fejedben. Írd le a szavakat és a jelentésüket, majd 
mindhárom szóhoz találj ki egy-egy vicces képet azok jelentéstartalmának hatékonyabb 
megjegyzésére!

3. Nézz szét a Mindentudás Egyeteme weboldalán (https://mindentudas.hu/). Válassz 

https://mindentudas.hu/
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ki egy téged érdeklő témában megtartott előadást és készíts tanórai jegyzetet az 
elhangzottakról. 

4. Értékeld a 3. kérdésnél kiválasztott előadást aszerint, hogy mennyire felel meg a jó 
(kis)előadás ismérveinek!
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Motiváló üzenet
A megfelelő technikák elsajátításával meséssé válik a tanulás!

(Forrás: https://pixabay.com)

https://pixabay.com/hu/photos/mack%c3%b3-maci-medve-kit%c3%b6m%c3%b6tt-%c3%a1llatok-2855982/
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4. FEJEZET

A tanuláshoz való viszonyulás formálása – tanulási attitűd
Marunák Mária

„Akár azt hiszed, képes vagy rá, akár azt, hogy nem, mindenképpen iga-
zad lesz.”

Henry Ford

Bevezetés

Tanulási eredményeidet hosszú évek alatt kialakult tanulási sajátosságaid határozzák 
meg: a tanuláshoz való viszonyulásod, szokásrendszered, alkalmazott tanulási mód-
szereid és tanulási képességeid. A tanulási sikereidet meglapozhatod azzal is, ha tanu-
lási önismeretedet tudatosan mélyíted ezeken a területeken, kamatoztatod erősségeidet és 
fejleszted a kevésbé hatékony területeket. 

Ebben a fejezetben a tanuláshoz való viszonyulás eredményt meghatározó szerepe kerül 
fókuszba azzal a céllal, hogy lásd, milyen erőteljesen determinálja sikereidet, ezért tu-
datos formálása elengedhetetlen a felsőfokú tanulmányok idején. Bemutatásra kerülnek 
a tanuláshoz való viszonyulás dinamikai sajátosságai és az ideális irányba való formálás-
hoz is támpontokat kapsz.

A fejezetben felhasznált hallgatói önreflexiók a Hatékony tanulás I. e-learning kurzus 
(2020/2021) hallgatóitól származnak.
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4.1. A tanuláshoz való pozitív viszonyulást támogató források

„Fontos, hogy a tanuláshoz való viszonyulásomon változtassak. Olykor 
annyira nincs kedvem a tanuláshoz, hogy még csak hozzá sem kezdek és 
nem is haladok vele semerre, így eltelik több olyan nap is, amikor nem 
foglalkozom az iskolás teendőimmel.”

(II. éves ápolás és betegellátás szakos hallgató lány)

Az eseményekhez, lehetőségekhez való elsődleges viszonyulásod erősen determinálja 
az általa megélt érzéseidet, a folyamatban elért eredményeidet. Egy-egy helyzet elfo-
gadása ugyan elsőre kihívást, nehézséget jelenthet számodra (pl. Zh, vizsga, utóvizsga), 
azonban érdemes megkeresned azokat a kapcsolódási pontokat - minden egyes történésre 
vonatkozóan -, amelyek értékes lehetőségként merülhetnek fel és építő módon támogat-
hatnak. 

Természetesen tanulmányaid során több dologgal is találkozol, amelyeket nem tudsz be-
folyásolni, ellenőrzésed alatt tartani: ZH-k időpontjai, mások gondolatai, véleménye és 
viselkedése, a külvilág változásai, az idő múlása stb. Ezzel szemben viszont sok dolgot 
képes vagy kontrollálni, irányítani: a saját gondolataidat, véleményedet és viselkedé-
sedet; felelősségvállalásodat önmagadért, céljaidért és másokért; időbeosztásodat, hoz-
záállásodat stb. Mégis gyakori, hogy természetesnek veszed a téged inkább hátráltató 
ösztönös reakcióidat egy-egy helyzetben, holott, a céljaid érdekében érdemes olykor 
megkérdőjelezni reagálásaid helyességét. Most éppen nincsen kedved tanulni? Hát csi-
nálj magadnak kedvet a tanuláshoz! Csak te tudhatod, hogyan tudsz ezen a viszonyu-
láson változtatni. Túl soknak látod a megtanulandó tananyagot? Örülj előre, hogy annyi 
mindenben tájékozott leszel! 

A tanuláshoz való viszonyulás meghatározza személyiséged e tevékenységhez kapcsoló-
dó egyéb sajátosságait is: céltudatosság, magabiztosság, motiváltság, felelősségvállalás 
stb. Ugyanakkor, ezek a sajátosságok visszahatnak viszonyulásodra, tehát a számodra 
eredményt hozó irányba való elmozdulás több területen is támogathat. Sajnos, ugyanez-
zel az összefonódó dinamikával találkozhatsz a visszahúzó erők esetében is, ott is felerő-
sítik egymás hatását ezek a sajátosságok. Viszont, te döntöd el, hogy melyiket erősíted 
magadban: megválaszthatod a viszonyulásaidat minden területen. Az alábbi ábra mutat 
néhány alapvető sajátosságot, melyek közvetlen kapcsolatban vannak a tanuláshoz való 
viszonyulásoddal, így fenntartva a megfelelő, támogató dinamikát, belső erőforrásként 
segíthetik eredményességedet – nem csak tanulási területen.



HOGYAN TANUL A SIKERES EGYETEMISTA?

87

A következő modellek támogatják a viszonyulás területén önmagadon végzett munkát, 
valamint, figyelemirányító, problémamegoldó gondolkodást fejlesztő eszközök is egy-
ben.

4.1.1. A kapcsolat, a kompetencia és az autonómia összefonódásai a motivációban

„… Kedvetlenség és lustaság a nagy ellenség szinte minden helyzetben. 
Azzal próbálom legyőzni, hogy az adott tárgyhoz fűződő feladatok építe-
nek, és csak fejlődni tudok belőlük, azt meg ki ne akarná. Próbálok olyan 
dolgokat is pozitív oldalról nézni, amiről eddig nem úgy gondolkoztam és 
mindenből kihozni a jót.”

(II. éves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató lány)

Viszonyulás

értékes
kapcsolatok

kompetencia
önbecsülés

magabiztosság

testi jóllét
rendszeres
testmozgás

pozitív
tulajdonságok

rugalmasság
elfogadás

segítőkészség

Célok

motiváltság
attitűd

2. ábra: A tanuláshoz való pozitív viszonyulás néhány lehetséges forrása
(Forrás: saját szerkesztés)
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Mindennapjaidban a céljaidhoz kapcsolódó elképzeléseid, vágyaid adnak hajóerőt. Gya-
kori, hogy a szürke hétköznapok nagyszámú teendői elterelik a figyelmedet kitűzött 
céljaidról, így nehezebben – kevésbé tudatosan - kapcsolódsz személyiséged belső 
motivációs bázisához. A nagyobb léptékű terveid megadják a rövidtávú céljaid ívét is, 
emiatt könnyebb a mindenkori előrelépés. Ezért, ha tudatosan tervezel, gyakran vetíted 
magad elé hosszú-távú célodat/céljaidat és azoknak megfelelően próbálod belső viszo-
nyulásaidat is alakítani, tevékenységeidben több öröm- és sikerélmény jelenik meg.

A következő ábra szemlélteti, hogy az attitűdöd milyen mélyről határozza meg az elért 
eredményeidet.

Viszonyulásaid közvetlenül kapcsolódnak motivációs1 bázisodhoz. Ezen a területen részben 
jól azonosítható hajtóerők munkálkodnak, de jelen vannak kevésbé tudatos motiváló tényezők 
is. Minél inkább nyilvánvaló egy-egy motivációs elem az életedben, annál könnyebben tudsz 
vele dolgozni, annál ügyesebben tudod felhasználni és kontrollálni tanulási folyamataidban. 
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3. ábra: A kompetenciák jéghegy-modellje 
(Forrás: Nagy, 2000)

1 Szó eredete latin: motivus (movere) - mozgást kiváltó, mozgató
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Egymást támogató folyamatokról van itt szó: a motiváltságod hozzájárul képességeid fejlő-
déséhez, ugyanakkor a tudás további tudásszerzésre sarkall: támogatja az elsajátítási motivá-
ciódat is.

A Tanulási motiváció a tanulásra ösztönző erők összessége. Aktivizálja tanulási folya-
mataidat és integrálja a kapcsolódó személyiségműködéseidet. Elindítja, fenntartja és 
szabályozza a tanulási tevékenységeket. Fontos eleme az érdeklődés, a megtanulandó 
tananyag hasznosságának egyéni megítélése, a kudarckerülés és sikerorientáció, a 
szociális elismerés igénye. A személyiségműködéseddel való szoros kapcsolatát az aláb-
bi motivációs szintek is jelzik:

 ɴ Beépült, vagy internalizált tanulási motiváció – kötelességtudat és lelkiismeretes-
ség alapú.

 ɴ Belső (intrinzik) tanulási motiváció – érdeklődésből fakadó motiváltság, az önsza-
bályozott tanulás alapja.

 ɴ Presztízs motiváció – hajtóereje az önérvényesítés vágya és a versenyhelyzet.

 ɴ Külső (extrinzik) tanulási motiváció – ilyenkor a tanulás egy cél elérésének eszkö-
ze, esetleg hajtóereje a megfelelési igény.

Maslow (1987) piramisként ábrázolt szükséglethierarchia modellje általánosságban tá-
jékoztat a szükségletek szerepéről a mindenkori motivációdhoz kapcsolódóan. Ebben a 
modellben a piramis alján foglalnak helyet a fiziológiai szükségletek, fölöttük a biztonsá-
gi szükségletek, ezután következnek a társas szükségletek, majd az önbecsülés és legfelül 
az önmegvalósítás szükséglete. E modell Dr. Lénárd Sándor (2012) értelmezésében konk-
rét, jól követhető támpontokat ad a mindenkori tanulási motiváció megfelelő szinten tar-
tásához. Lénárd három fő területet emel ki az iskolai teljesítéshez kapcsolódóan, amelyek 
a felsőfokú képzés szintjén is meghatározóak a tanulási motiváció szempontjából; ezek a 
kapcsolat, a kompetencia és az autonómia. Tekintsük át ezt a három területet.

4.1.1.1. Kapcsolat

„… Az előző két félévben eltávolodtam mindenkitől, alig utaztam haza 
és nem találkoztam barátokkal, csoporttársakkal is alig. Ennek az lett a 
következménye, hogy állandóan fönt lógtam a neten. Kompenzáltam, a 
hiánytüneteimet próbáltam kezelni. Persze ezzel nem lettem motiváltabb 
a tanulásra, hanem sokkal nehezebben tudtam rávenni magam a neki-
kezdésnek, fölborult minden körülöttem.”

(II. éves óvodapedagógus hallgató lány)
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Fontos, hogy a számodra értékes kapcsolatokat megfelelően gondozd. Időszervezésedben 
tudatosan adj helyet az építő kapcsolattartásnak – akár a kevésbé fontos kapcsolataid 
tudatos kontrolljával. Szervezd ezt is előre, ez sem lehet esetleges. Ide tartozik a kortár-
saiddal (csoporttársak, évfolyamtársak) kialakított építő jellegű kapcsolati rendszer, de a 
tanáraiddal, mentortanáraiddal való megfelelő kapcsolat kialakítása is.

4.1.1.2. Kompetencia

„… Nem volt jelentős sikerélményem az utóbbi 1-2 évben, emiatt elvesz-
tettem a motivációmat. Mindig halogattam, az utolsó pillanatra hagytam 
a tanulandót, a beadandókat, illetve az egyéb feladataimat. Így nem vol-
tam nyugodt, hiszen minden tanulással kapcsolatos tevékenységem során 
rohannom kellett, hogy időben a végére érjek.”

(III. éves általános orvos hallgató lány)

A 3. ábra is jelezte, hogy tanulási eredményeidre az én-képed, a magabiztosságod, te-
hát a kompetencia érzeted is hatással van. Ebben a modellben ismét megerősítést nyer 
a szerepe, ezért is kifejezetten fontos, hogy jól menedzseld a tanulási tevékenységeidet: 
legyen tudatos időstruktúrád, válassz megfelelő tanulási technikákat egy-egy tárgyhoz 
kapcsolódóan és alakíts ki praktikus tanulási stratégiákat! A sikerélmény elengedhetetlen 
a megfelelő szintű tanulási motiváció fenntartásához, biztosítsd ezt önmagad számára az 
órákon való aktív jelenléttel és az otthoni tanulás megfelelő strukturálásával is.

4.1.1.3. Autonómia

„… Tervezni, időben elkezdeni a feladatokat, szervezetten haladni – jó is 
lenne! De, eldöntöttem fejben, hogy változtatok. Sokkal felemelőbb érzés 
a határidő előtt napokkal készen lenni, mint az utolsó utáni pillanatban 
szorongva kapkodni.”

(III. éves gyógyszerész hallgató lány)

Önállóan hoztál döntést céljaid elérése érdekében: elvégzed az egyetemet. A cél 
eléréséig tartó folyamat viszont napi szintű teljesítést és folyamatos kontrollt igényel a 
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tevékenységeidre vonatkozóan – mindez már önmagában is motiváló hatással lehet rád, 
olykor viszont előfordulhat az átmeneti fáradtság, a kedvetlenség megjelenése is. Ez 
természetes a hosszútávú folyamatokban, épp ezért szükséges megtalálnod azokat az 
egyéni támpontokat, melyek konkrétan Téged motiválnak. Az autonómia, az önálló 
döntések felvállalása, sőt, a lehetőségek keresése ezen a területen kifejezetten fontos-
sá válik felnőttként. A félév elején magad választottál tárgyakat – legalábbis bizonyos 
mértékben. Majd az időszervezésedet meghatározza a választott tárgyak időbeosztása, a 
beadandók, vizsgák ütemezése. Tehát, ezen a területen már nem teljesen önállóan döntesz. 
De, az órákon kívüli szabadidőd megszervezésében viszont te döntesz! Elsősorban 
ezért nem lehet esetleges az sem, hogy van-e határidőnaplód, vagy nincs, beosztod-e 
a következő heteidet vagy sem: közvetlenül meghatározza az egyéni motivációdat az 
önállóságod (autonómiád) szintje! Vedd a kezedbe az irányítást, dönts Te arról, hogy 
mire van időd és mire nincs! Természetesen mindez további lehetőségeket fog számodra 
hozni az autonómia, a magas szintű önszabályozás mindennapi megvalósításához.

Az időgazdálkodásod tudatos tervezéséhez nyújthatnak segítséget számodra a következő 
applikációk: Google Keep, Smarter Time.

„… Volt egy olyan excel file a kurzusban, ami azt vizsgálta, hogy mi 
motivál a tanulásban. Nehéz volt belátni, hogy versengő típus vagyok, 
mert egy középiskolás osztálytársam is nagyon feltűnően versengett 
mindenkivel és számomra ez abszolút nem volt szimpatikus. Ezt nagyon 
keservesen éltem meg, viszont aznap este, amikor kitöltöttem, átbeszéltem 
az egészet a lakótársammal, és arra jutottunk, hogy nem feltétlenül 
probléma ez, amíg motivál engem és nem vagyok túlságosan törtető vagy 
bosszantó mások számára.”

(I. éves biológus hallgatólány)
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4.2. A tudatos viszonyulást támogató modellek

4.2.1. A tudatosság háromszöge 

„… Nem is gondoltam, hogy még a negatív hozzáállásomon is – példá-
ul bizonyos tárgyak felé – képes vagyok változtatni. Már nem állok neki 
olyan pesszimistán és görcsösen a dolgoknak és megtanultam, hogy fö-
lösleges apró dolgokon ne idegesítsem fel magam. Ebben még van hova 
fejlődnöm, de nagyon igyekszem, hogy ezen teljes mértékben tudjak vál-
toztatni.”

(III. éves általános orvos hallgató lány)

A mindannapi rutin gyakran „automata üzemmódot” generál, melynek folyamatában 
szokásaid, tudattalanul működő cselekvéseid kapnak szerepet. Ezért fordulhat elő, hogy 
egy-egy előadásra, szemináriumra „beesve” úgy érzed, figyelni sem tudsz kellően, az ott 
megismert tartalmakat pedig így nehezen rögzíted hosszú-távra. Ezek a tanulási eredmé-
nyekben is tükröződő folyamatok jelzik, hogy az a bizonyos automata üzemmód sajnos 
nem hoz hatékonyságot a tanulási folyamatokba (sem), ezért érdemes a tudatos viszo-
nyulás területén elindulni és azt munka/tanulási folyamataidban kamatoztatni.

Viszonyulásod részletes tudatosítását támogatja egy-egy helyzetben, ha kulcsszavakkal, 
konkrétan megfogalmazod magadnak mindazt, ami jelen van benned az adott te-
vékenységedhez kapcsolódóan. Az 4. ábra ott állhatna minden előadás, szeminárium, 
vagy épp gyakorlat megkezdésénél a saját jegyzeted elején. Csak abban az esetben tudsz 

Félelmeid, fenntartásaid,
bizonytalanságaid.

Aktivitásod az elvárásaid teljesüléséhez,
a kurzus hatékonyságához.

3

21
Elvárásaid a kurzushoz,

szemináriumhoz, előadáshoz
kapcsolódóan.

4. ábra: A tudatos viszonyulás háromszöge 
(Forrás: saját szerkesztés)
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fordítani, változtani viszonyulásodon, ha a meglévő, tehát automatikus viszonyulásaidat 
sikerül tettenérned magadban. Szokj hozzá a „megérkezéshez” egy-egy óra esetében an-
nak érdekében, hogy tudatos jelenléted támogassa az aktív, órai tanulásodat, illetve, hogy 
ezzel megalapozd a „tanulj többet az előadáson, mint otthon” jótanács megvalósítását. 

Rajzold meg a háromszöget és az ábra szerint – figyelve belső állapotodra – fogalmazd 
meg az egyes területek aktuális jellemzőit:

1. Konkrétan mit vársz attól az előadástól, szemináriumtól, gyakorlattól: gondold 
át, hogyan kapcsolódsz a témához, miben támogat majd. Ezzel azt is tisztázod 
magadban, hogy számodra miért hasznos, hogyan kapcsolódik céljaidhoz. Ez a 
motivációd alapja, így támogatja az eredményes elsajátítást is.

2. Írd ki magadból a jelenlévő félelmeidet is. Az aktuális félelmek és fenntartások 
fókusza segíti a problémamegoldást, de a bizonytalanságot keltő gondolatok 
kiírásával már nem lesznek zavaró gondolatokként jelen, hiszen ezzel „letetted 
őket” az óra idejére.

3. Minden tanulási egységnek szerepe van, terveid és céljaid felé vezető utad részei. 
Általában ezekért meg is kell dolgozni. A motivációdhoz elengedhetetlen, hogy 
vállalj felelősséget a folyamatban való részvételedért: döntsd el te magad, hogy mi 
az, amit hozzáteszel egy-egy részfolyamat, egy-egy óra számodra is eredményes 
zárásához. 

És még egy hasznos szokás: Minden óráról vigyél haza valamit! Természetesen nagyon 
sok információval gazdagodsz minden órán, de keress valamit, ami számodra különö-
sen jelentőségteljes! Ezt emeld ki, tedd emlékezetessé: fogalmazd meg egy különleges 
szóval, rajzold le a jegyzeted végére egy asszociációs rajzzal - mindez érzelmileg is tá-
mogatja számodra az óra tudásanyagára való emlékezést, a megszerzett információkhoz 
való kapcsolódást.

4.2.2. A hat gondolkodó szemüveg: a párhuzamos gondolkodás 6 aspektusa

„… A tanfolyam előtt nem vettem figyelembe saját hozzáállásomat, vi-
szonyulásomat a tanuláshoz, de most igyekszem a hat szemüveg modellt 
használni, és több szempontból nézni egy adott dolgot. Ez számomra nagy 
segítség volt.”

(I. éves általános orvos hallgató lány)

A hat gondolkodó szemüveg módszer figyelemirányító, problémamegoldó, illetve kom-
munikációs módszer is egyben, melyet Edward de Bono (2005) amerikai pszichológus 
fejlesztett ki. Kifejezetten mesterkélt, szándékosan természetellenes gondolkodási mo-

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kommunik%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kommunik%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_de_Bono&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichol%C3%B3gia
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dell – ugyanakkor hatékonyan alkalmazható egy-egy helyzetben a viszonyulásod kont-
rolljára és ideális irányba történő változtatására is.

Egy-egy helyzetet több irányból is szemügyre tudsz venni. Egy példa:

Számodra korábbi, rövid hiányzásod miatt októberben derül ki, hogy egyik vá-
lasztott kurzusodhoz két beadandót is készítened kell, az első határideje hamaro-
san lejár. Több reakció is lehetséges ebben a helyzetben:

- dühös vagy, mert csoporttársaid nem szóltak korábban …

- kétségbeesel, mert így nem lesz időd …

- szorongás lesz úrrá rajtad, mert úgy érzed, nem leszel készen …

- haragszol (magadra), hozzá sem fogsz …

- örülsz, hogy így alakult, mert emiatt máris bele kell ásnod magad a 
témakörbe, így már a félévzáró vizsgára is készülsz …

- kérdések merülnek föl benned: mi-mindenre van szükséged, a megfelelő 
beadvány elkésztéséhez? Mik az elvárások, kaptál-e struktúrát? Hol tudsz 
tájékozódni a témában?

Önmagában egyik aspektus sem hoz teljes megoldást, sikeres teljesítést. Azonban, 
ha viszonyulásodat a szükséges tevékenységek elemeinek megfelelően szervezetten 
és rugalmasan menedzseled, hatékony megoldási folyamat irányítójává válhatsz.

A 6 szemüveg modell gyakorlati vázat ad a különböző aspektusok szerinti gondolkodás-
hoz és problémamegoldáshoz, a megvalósítás végig viteléhez. Mindezzel egy figyelem-
fejlesztő, tudatos gondolkodást támogató rendszer is egyben.

 tények érzések ellenvetések

 előnyök ötletek folyamat

5. ábra. A 6 gondolkodó szemüveg modell
(Forrás: E. de Bono (2005) nyomán saját készítés)
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A hat színes szemüveg az emberi agy hat tevékenységét, reakcióját szimbolizálja. 
Azért van szükség a szimbólumok használatára, mert egyszerűbbé teszi a gondolkodási 
üzemmódok ki- és bekapcsolását. 

A gondolkodás, a problémamegoldás egy-egy fázisában tudatosan választunk egy-egy 
szemüveg színt (tehát egyféle gondolkodási aspektust), hogy ezzel kizárjuk az ösztönös, 
minket esetlegesen nem támogató szűk spektrumú viszonyulást, illetve, hogy kellően sok 
irányból tekinthessünk a megoldási lehetőségekre.

4.2.2.1. A szemüvegek (gondolkodási aspektusok): Fehér szemüveg: tények, 
információk, adatok  

A fehér szemüveg a tények, információk szimbóluma. Ha fehér 
szemüvegben gondolkodunk, akkor nincs mellébeszélés, nincs 

értelmezés, nincsenek ötletek vagy aggályok: csak a tiszta tényeket gyűjtjük össze. A 
„tény” szó persze különböző dolgokat jelenthet. Vannak elsődleges tények, amelyeket bi-
zonyítékok, adatok támasztanak alá (ill. maguk az adatok), és vannak másodlagos tények, 
amely szerint X-nek ez és ez a véleménye. Példánknál maradva: elsődleges tény: október 
végén az egyik beadandó határidős. Másodlagos tény: „Gréta szerint nehéz a beadandót 
5-ösre megírni.” Itt a tény nem arra vonatkozik, hogy a beadandóhoz milyen elvárások 
kapcsolódnak, hanem arra, hogy Gréta mit állít róla – ami viszont Gréta szerint tény, de 
egyben fekete szemüveges aspektus, ami nem támogatja a pozitív viszonyulást.

Piros szemüveg: érzések 

A piros szemüveg az érzések szimbóluma. Itt érzések alatt nemcsak a 
tényleges emóciókat értjük, hanem mindazt, ami nem racionális: a be-

nyomásokat, intuíciókat, sejtéseket. Piros szemüvegben elmondható pl., hogy „szerintem 
a beadandóhoz kitalált ötlet úgy pocsék, ahogy van” vagy „ha ez nem jó terv, akkor sem-
mi”. Piros szemüvegben nem kell, sőt, nem is szabad indokolni. Az érzések tudatosítása 
az egyik kulcsa motivációid fenntartásának és viszonyulásod formálásának.

Fekete szemüveg: ellenvetések, problémák 

A fekete szemüveg nagyon ismerős lehet, mert egész nyugati vitakultú-
ránk erre alapul: ez az ellenvetések, kifogások szemüvege. Miért nem 

lesz jó? Miért nem fog működni? Miért nem leszek elég jó? Amikor fekete szemüvegben 
gondolkodsz a beadandó elkészítéséről, akkor a lehetséges nehézségeket, problémákat 
keresed: Miért nem tudom megcsinálni? Mi lesz, ha nem kezdem el időben? Mi lesz, ha 
nem lesz nyitva a könyvtár? Mi lesz, ha nem találok megfelelő szakirodalmat? Ugyanak-
kor szükséges aspektus, hiszen látnod kell a szembejövő nehézségeket a problémameg-
oldás érdekében. 
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A megfelelő időben és mértékben alkalmazott fekete szemüveg megalapozza a problé-
mamegoldás folyamatát: hol leselkednek veszélyek, rejtett buktatók, nehézségek stb., 
melyeket meg kell oldani a siker érdekében.

Sárga szemüveg: előnyök, megerősítés 

A sárga szemüveg a pozitív gondolatok szemüvege. Sárga szem-
üvegben azt kell összegyűjteni, hogy egy terv miért jó, milyen 

előnyei vannak, mitől fog működni stb. A sárga az optimizmus szemüvege, de nem a 
vak hurráoptimizmusé, hanem a tapasztalatokkal megalapozott reményeké, akkor is, ha 
kicsinyke reményről, apró esélyről van csak szó csupán. Példánkban: előny, hogy még 
időben értesültél a beadandóról. Olyan témakörrel kell foglalkoznod miatta, amely a 
vizsgaidőszakban és későbbi tevékenységeidben is szükséges. Előnyös, hogy beleásod 
magad a témába, mert a témakör kapcsolódik a célterületedhez.

Zöld szemüveg: kreativitás 

Zöld szemüvegben kreatív ötleteidet mozgósítod. Amíg sárga 
szemüvegben a létező megoldások előnyeit veheted sorra, zöld 

szemüvegben új utakat keresel, mindenütt. Ott is, ahol a józan ész szerint nem is létezhet 
út. Zöld szemüvegben bármilyen ötlet bedobható a cél érdekében, a legképtelenebb is. Ha 
aztán valamelyiket elkezded megvalósítani, fehér szemüvegben összegyűjtöd a szükséges 
tényeket, sárgában felkutatod a reálisan várható előnyöket, feketében pedig a lehetséges, 
megoldandó problémákat. A zöld szemüveget a jól strukturált helyzetekben sem érdemes 
kihagyni: mindenhol fellelhetsz hatékony, sikerre vezető információkat, megoldásokat!

Kék szemüveg: folyamat, struktúra, kontroll

A kék szemüveg biztosítja a kereteket, ez fogja össze az egész fo-
lyamatot. Kék szemüvegben lehet kezdeni a tervezést, és abban is 

lehet lezárni, megállapítva azt, hogy hova sikerült eljutni. Kék szemüvegben határozha-
tod meg, hogy milyen sorrendben veszed fel a többi szemüveget – milyen gondolkodási 
aspektusok szükségesek a probléma sikeres megoldásához. A kék szemüveg biztosítja, 
hogy amit csinálsz, az ne esetleges folyamat legyen, hanem tervezett haladás a célod 
irányába.

A szemüvegeket (aspektusokat) természetesen lehet többször is cserélgetni egy-egy fo-
lyamatban, de nagyon fontos, hogy minden pillanatban tudatában legyél, hogy épp mi-
lyen aspektusból szemléled a problémát, annak érdekében, hogy semmi ne maradjon ki, 
minden lehetséges oldalról segítsd a hatékony problémamegoldást.
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4.2.2.2. A szemüvegek sorrendje 

Annyi sorrend, ahány helyzet, vagy épp megoldandó feladat. Más szemüveg sorrend ha-
tékony egy beadandó elkészítése során, más egy közös vizsgára készülés megszervezésé-
nél, ismét más egy szakdolgozat készítésének elindításakor. 

Egy lehetséges protokoll a kérdéses beadandó elkészítéséhez:

1. Kék szemüvegben átgondolod, hogy milyen időstruktúrában kell dolgoznod, 
megtervezed, hogy milyen szemüvegekre (aspektusokra) van szükség a hatékony 
tervezés és megvalósítás érdekében.

2. Tudatosítod piros szemüvegben, hogyan érzed magad a feladattal kapcsolatban, 
hogy milyen (jó vagy rossz) érzéseid vannak a megvalósítással kapcsolatosan. 
Indoklás nem szükséges!

3. Fehér szemüvegben összegyűjtöd a tényeket, információkat, lehetőségeket, elvá-
rásokat. Megnézed van-e elegendő szakirodalmad, jegyzeted. Azt is egyezteted, 
hogyan kapcsolódik a beadandó témája a féléves témakörökhöz!

4. Zöld szemüvegben szabadon ötletelsz a lehetséges témakörökhöz való ügyes kap-
csolódásról. Megkötés nincs, a legképtelenebb gondolat is jól jöhet, mert másik, 
megvalósítható ötlet származhat belőle. Az összegyűlt ötleteket felírod.

5. Sárga szemüvegben összegyűjtöd az előnyöket egy-egy lehetséges megoldáshoz. 

6. Fekete szemüvegben megnézed a lehetséges problémákat, nehézségeket egy-egy 
ötlethez kapcsolódóan. 

7. Kék szemüvegben megállapítod, hogy az ötletek közül melyek azok, amelyeket 
érdemes megvalósítani. Döntesz, melyik kivitelezését vállalod. Pontos időstruktú-
rát állítasz fel: melyik napon, milyen egységeivel mennyi időt tudsz foglalkozni. 

8. Fehér szemüvegben a lehető legtöbb információt, adatot gyűjtesz a választott té-
makörhöz és a beadandó elvárt struktúrájához, értékeléséhez. 

9. Zöld szemüvegben a kreativitásodat is bevetve összeállítod az anyagot.

10. Kék szemüvegben összeveted az elkészült tartalmat az elvárásokkal. Ellenőrzöd a 
beadandó minőségét a megadott szempontok szerint. Ha szükséges, további mun-
kafázisok mellett döntesz.

A személyiség tanul, a személyiség gondolkodik. Gondolkodási folyamataid tudatosí-
tásához, figyelmed tudatos irányításához a 6 szemüveg modell kiváló eszköz. Alkotó 
problémamegoldásod, tudatos viszonyulásod rugalmas vezérfonala lehet.
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„… Könnyű volt számomra a hat szemüveg modell beépítése a minden-
napjaimba. Legalábbis már tudom, hogy mindig több szempont szerint 
kell egy-egy dologra tekinteni, és mindig van másik megoldás, amire nem 
is gondolnánk.”

(I. éves általános orvos hallgató lány)

Összefoglalás

A tanulási folyamatokhoz való viszonyulásaid meghatározzák e folyamatok kimenetelét. 
Figyeld és alakítsd tudatosan viszonyulásaidat, felnőttként Te vagy a felelős milyensé-
gükért. A jó hír az, hogy egyrészt képes vagy erre, másrészt bőségesen megtérül minden 
igyekezeted, amit a tanulási attitűdöd tudatosítása és kontrollja terén végzel. Szokd meg 
önmagad „tettenérését” egy-egy helyzetben, ha nem tetszik, amit találsz, tudsz rajta vál-
toztatni. Ez olykor könnyű, máskor nehezebb. Minél előbb kezded az önmonitorozást 
ezen a területen, annál hamarabb érzed a változás-változtatás jótékony következményeit. 

Ellenőrző kérdések

1. Melyek voltak számodra e témaegység hasznos információi?

Milyen további információkra van szükséged ahhoz, hogy tanulási viszonyulásod tekin-
tetében meg tudd tenni a szükséges változtatásokat?

Hol, hogyan szerzed meg ezeket?

2. Mely információknak örültél leginkább?

Milyen érzések vannak MOST jelen benned a tanuláshoz kapcsolódóan?
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3. Milyen nehézségekkel nézel szembe most, melyek kapcsolódnak a tanuláshoz való 
viszonyulásodhoz?

4. Milyen előnyökkel jár számodra rövid- és hosszútávon, ha pozitív irányba sikerül for-
málnod a tanuláshoz való tudatos viszonyulásodat?

5. Ide azokat az ötleteidet sorold fel, melyek támogató módon hatnak mindenkori moti-
váltságodra, a tanulás terén való ideális viszonyulásodra!

6. Rendszerezd sürgősség és fontosság szempontjából a témakörhöz kapcsolódó szüksé-
ges lépéseidet, rendelj melléjük időkeretet is!

Felhasznált irodalom
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Motiváló üzenet: 
„Gyönyörű az, ha az ember célba lát, s eléri azt tűzön-vízen át.” (Henrik Ibsen)

(Forrás: https://pixabay.com/)

https://pixabay.com/hu/photos/szem%C3%A9ly-hegy-tetej%C3%A9re-el%C3%A9r%C3%A9se-hegyi-1245959/
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5. Fejezet

A tanulási szokások formálása
Marunák Mária

Bevezetés

Szokásaid nagymértékben befolyásolják egy-egy időszakod eredményességét, a tanulási 
eredményeidet tanulási szokásaid határozzák meg. 

Már eddig is voltak helyes, praktikus tanulási szokásaid – ezért is vagy itt! Azonban elő-
fordulhat, hogy bizonyos szokásaid nem támogatnak megfelelő mértékben, nem kellően 
hatékonyak a felsőfokú tanulmányok idején. A szokásaiddal való tudatos szembenézés, 
illetve ennek alapján az ideális átformálásuk odafigyelést kíván, hiszen a személyiséged 
részét képezik. Éppen ezért, a változás és változtatás gyakran nem egyszerű. Ellenben 
gyakori, hogy egy-egy hasznos szokás, praktikus tanulási technika módszeres, kitartó 
integrálásával merész elvárásaidat is teljesítheted a tanulási hatékonyság terén. 

A fejezetben felhasznált hallgatói önreflexiók a Hatékony tanulás I. e-learning kurzus 
(2020/2021) hallgatóitól származnak.

1. ábra: A tanulási szokások eredményt meghatározó szerepe 
(Forrás: Oroszlány (2003) nyomán saját szerkesztés
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5.1. Önreflexió – startpontok szokásaid megreformálásához

„… Nehéz a berögzött dolgainkon és szokásainkon változtatni. Nekem 
az volt a legnehezebb, hogy a megszokott környezetet és hozzáállásomat 
megváltoztassam. Erre a megoldásom, hogy azzal motiválom mindig 
magamat, hogy ha 1-2 órát ténylegesen a feladatra koncentrálok, akkor 
valójában sokkal hamarabb végzek, mintha csak úgy hébe-hóba ránézek 
az anyagra, utána pedig TV-zek, mert úgy akár napokra is elhúzódik az 
a tanulás, amit sokkal rövidebb idő alatt megtehettem volna, ha 100%-
ban ráfókuszálok. És mivel szeretek hamar és hatékonyan végezni a 
feladataimmal, így ez mindig motivál engem.” 

(II. éves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató lány)

Tanulási szokásrendszered minimum 12 évnyi tanulás alapján alakult olyanná, ahogyan 
most meghatározza mindennapjaidat. Biztosan vannak a tanulási eredményességed szem-
pontjából kifejezetten előnyös szokásaid, mellette valószínűleg kevésbé hatékonyak is 
színezik mindennapjaidat. A szokásaid gyakran épp a „tudattalan” jelenlétükkel ala-
kítják a tevékenységeidet: észre sem veszed, rutinból cselekszel úgy ahogy, és máris jön 
szembe a következmény. Mivel sok esetben nem is nyilvánvaló elsőre, hogy min is múlik 
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egy-egy végeredmény, érdemes tudatosan viszonyulni mindenkori szokásaidhoz. Fel-
térképezésük és jelenlétük hasznosságának megkérdőjelezése, új, ideális szokásrendszer 
kialakítása nem egyszerű feladat, de annál inkább támogatja mindez a sikereidet, hosszú 
távon is. Egy-egy hasznos szokás mindennapjaidba integrálása figyelmet és fegyelmet 
kíván. De, képes vagy rá! Ha megteszed a szükséges lépéseket, legyőzöd a téged kevésbé 
támogató automatizmusaidat, máris nagy lépést tettél a magabiztosságodért és kompeten-
cia érzetedért, melyek elengedhetetlenek a sikeres teljesítéshez. 

Fontos, hogy ne akarj egyszerre sok mindent változtatni. Valószínűleg éppen olyan 
időszakban vagy, ahol egyébként is több dolog változik körülötted, ez már önmagában 
is kihívást jelenthet. Szükséged van a stabilitásra, a megszokásokra is minden életsza-
kaszodban, ezért átgondoltan bánj a változtatásokkal. Az is fontos, hogy ismerd el az 
eredményeidet ezen a területen is: ha sikerül egy-egy hasznos szokást integrálnod a min-
dennapjaidba, légy elégedett és ha úgy érzed, jutalmazd is meg magad a kitartásodért. 
Minden egyes hasznos szokás felvétele egy-egy lépcsőfok céljaid eléréséhez!

5.1.1. Érzékleti preferencia kérdőív (Gyarmathy, 2006)

„…Számomra elengedhetetlen a nyugodt környezet a tanuláshoz. Teljes 
mértékben csendes környezetben szeretek tanulni, mivel sokszor vissza-
mondom az anyagot, és ilyenkor leginkább a saját hangom hallva jegyzem 
meg a dolgokat, és ezért próbálok kialakítani olyan csendes környezetet, 
amilyet csak tudok. Illetve, kinesztetikus típusként nagy szükségem van 
a mozgásra. Mindig szorongatok a kezemben egy – egy tollat, és ezért a 
tanulás előtt több tollat is kikészítek az asztalra, hogy azokat tudjam cse-
rélgetni. Emellett próbálok kialakítani minden tanulási szakaszhoz egy 
előadói teret. Ugyanis, ilyenkor járkálok, mintha én lennék az előadó, 
és ezért szükségem van térre. Amikor jegyzetelek, akkor általában sok 
színt használok, ezért arról is gondoskodom, hogy minél több színű filc, 
és szövegkiemelő kéznél legyen. Így tudom magamnak megteremteni az 
ideális tanulási környezetet.”

(II. éves gyógyszerész szakos hallgató fiú)

A számodra leghatékonyabb tanulási szokások, módszerek kapcsolatban vannak érzé-
kelési és gondolkodási sajátosságaiddal is. Az érzékleti preferenciád meghatározza az 
ereményességhez vezető tanulási stílusodat is.
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Az alábbi kérdőív kitöltésével érzékleti preferenciádra következtethetsz. Adj minden ál-
lításnak értéket 0-tól 5-ig annak alapján, hogy mennyire igaz esetedben! (0=egyáltalán 
nem igaz, 5=tökéletesen igaz)

Jobban emlékszem a mondanivalójára, ha látom a beszélőt. V

Vonzanak az élénk, rikító színek. V

Szívesen hallgatok előadást, felolvasást, hangoskönyvet. A
Nekezemre esik néhány percnél tovább, mozdulatlanul egyhelyben 
maradni.

K

Álmodozásnak tűnik, amikor képet akarok alkotni magamban. V
Könnyebben emlékszem, ha hallhatóan kimondom a megjegyezni 
valót.

A

Úgy tudok megjegyezni valamit, ha újra és újra ismételem 
magamban.

A

Sokat segítenek nekem az ábrák, képek, grafikonok. V

Az eseménydús történeteket olvasom szívesen. K

A testem valamelyik része mindig mozgásban van. K

Az, hogy hangosan kimondok egy problémát, segít a megoldásban. A

Szeretek kisebb tárgyakkal játszani, miközben figyelek, tanulok. K

A grafikonokat, ábrákat nehezen tudom megérteni. A

Sokkal jobban megértek bármit, ha felrajzolják, felírják nekem. V

Ha beszélek, erőteljesen gesztikulálok. K

Add össze egyenként az A, K és V pontokat.

A jellemzők összesítve:

AUDITÍV      KINESZTETIKUS      VIZUÁLIS

A három szám aránya az érzékleti preferenciádhoz kapcsolódóan ad támpontokat. A ha-
tékony tanuláshoz minden érzékszervedre szükség van, mégis megfigyelhető, hogy egyes 
diákok gyakrabban támaszkodnak az egyik, míg mások pedig a másik érzékelési terület-
re. Egyesek például erőteljes vizuális ingereket igényelnek színek, képek, ábrák formá-
jában, míg mások akkor tanulnak jobban, ha hallják és maguk is megismétlik hangosan 
az információt; megint mások azt szeretik, ha írják, rajzolják a megtanulandókat, illetve 
mozgással, tapintással is megtapasztalják vagy megalkotják azt (pl. mutogatnak, járkál-
nak). Szokásaidat tudattalanul egyéni érzékelésed sajátosságai határozzák meg. Az 
érzékleti modalitások preferenciája alapján (vagyis, hogy ki melyik érzékelési területet 
alkalmazza leginkább) tehát megkülönböztethetünk vizuális, auditív, mozgásos és ki-
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egyenlített érzékleti típusú tanulót. A mozgásos típust kinesztetikus típusnak is szokták 
nevezni. A kiegyenlített típusra az jellemző, hogy mindhárom modalitást nagyjából azo-
nos gyakorisággal és eredményességgel használja az információszerzés és -feldolgozás 
során.

Miért jó tudni, hogy valakire milyen tanulási stílus a jellemző? Ha tudod, hogy mely 
érzékelési területet használod a leginkább, akkor ennek megfelelően, tudatosan is úgy 
alakíthatod a körülményeidet, a megtanulandó anyagot, hogy összhangban legyen prefe-
renciáddal. Emellett azonban megfigyelheted azt is, hogy a különféle feladatok végzé-
sekor eltérő modalitásokra is támaszkodsz, illetve azt is megtapasztalhatod, hogy ha 
azt akarod, hogy a tananyag bekerüljön a hosszú távú memóriádba, akkor az összes 
érzékelési területet használnod kell. Ez utóbbi törvényszerűségen alapul a multiszen-
zoriális (több érzékszervre ható) tanulás is, melynek lényege - mint ahogy az elnevezés 
is mutatja - olyan technikák alkalmazása, melyek egynél több érzékszervi csatornát hasz-
nálnak fel az információ észleléséhez.

5.1.2. Hasznos szokások, módszerek az egyes típusok számára a tanulási folyamat 
hatékonyabbá tételéhez

5.1.2.1. Vizuális típus: 

„… Kialakítottam itthon is egy tanulósarkot, ahol a tankönyveim és min-
den tanuláshoz kapcsolható dolog megtalálható. Itt nem is végzek más 
tevékenységet. Készítettem színes ütemtervet, amit többé-kevésbé be is tu-
dok tartani, valamint az aktuális teendőimet posztitokon rögzítem és jól 
látható helyre helyezem.”

(I. éves biológus szakos hallgató lány)

 ɴ Mindig jegyzetelj az órán! 

 ɴ Jegyzeted legyen szellős, használj színeket, rajzokat, szimbólumokat!

 ɴ Használj vizuális szövegeket, mint pl. diagram, táblázat, grafikon, ábrák, a fel-
idézést elősegítendő pedig gyakorold a lerajzolásukat, felidézésüket egy papírra!

 ɴ Készíts gondolattérképeket a jegyzetekből! A mnemotechnikák alkalmazása igen 
hatékony ennél a típusnál (pl. memóriafogas, elmepalota).
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 ɴ Használj naptárt - akár digitálisan – a fontos dátumok (ZH, beadandó feladat meg-
kezdése, vizsgatétel kidolgozása stb.) feljegyzésére, mindennapjaid strukturálá-
sára!

 ɴ Tanulóhelyed legyen mentes a rendetlenségtől, távol a jövés-menéstől! A számod-
ra kedves tárgyakkal, színekkel vedd magad körül!

 ɴ Előadások előtt fusd át az előző - és a soron következő!!! - tananyagot!

 ɴ Használj a tanuláshoz szókártyákat, információs kártyákat, melyeken az infor-
mációt foglald vázlatpontokba, rajzokba, ábrákba, diagramokba! (quizlet.com, 
ankiapp.org).

 ɴ A felidézést elősegítő kulcsszavakat tedd szemléletessé nagy betűk, színek, il-
lusztrációk alkalmazásával!

 ɴ A tankönyvben, jegyzetben húzd alá, jelöld a kulcsszavakat, fontos információ-
kat, emeld ki a lényeget /Insert technika/!

 ɴ A digitális tanulnivalókat is jelöld, színezd!

 ɴ Számonkéréskor próbáld magad elé képzelni az anyagot (hol volt a lapon, jegyzet-
ben, kártyán) az információ előhívásához!

 ɴ Post-itek, filctollak mindig legyenek kéznél!

 ɴ Ha lehetséges, nézd meg oktatófilmen is a tananyaghoz kapcsolódó tartalmakat. 

 ɴ Fontos a tanulóhelyed kellő megvilágítása. A színek kialakítására is figyelj!

5.1.2.2. Auditív típus: 

„… Abszolút nem számítottam arra, hogy kiderül, hogy auditív típus va-
gyok. Sok mindenre magyarázatot adott így utólag, és ennek tudatában 
alkalmazhatok olyan módszereket, amelyekkel érhetőbb és könnyebben 
megjegyezhető a tananyag.”

(I. éves általános orvos hallgató fiú)
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 ɴ Csendes helyen tanulj, vagy próbáld kiküszöbölni a zajt – esetleg fülhallgató al-
kalmazásával, vagy halk, klasszikus zenével (pl. természeti hangok, fehér zaj)! 

 ɴ Mindig vegyél részt az órákon! 

 ɴ Olvass félhangosan! A tanulás folyamata is legyen hangos: elemezd, magya-
rázd el a diagramokat, a kapcsolódó kérdéseket hangosan válaszold meg (Cornell 
kérdések pl.)!

 ɴ Jegyzetelj! Saját összegzésed rögzítésével sokat fejleszthetsz előadói stíluso-
don, aktív szakszókincseden, magabiztosságodon.

 ɴ Tanulótárssal vagy tanulócsoporttal együtt is tanulj! Magyarázd el az anyagot a 
jegyzeteid alapján a társa(i)dnak (akár web-es eszközökkel, ha személyes találko-
zásra nincs lehetőség)!

 ɴ Készíts jegyzeteidből hanganyagot, annak segítségével ismételd az anyagot!

 ɴ Problémamegoldás során minden lépést „beszélj meg” magadban!

5.1.2.3. Kinesztetikus típus: 

„… Kinesztetikusan pedig mindig szóbeli vizsgákra készülök. A BSc-s 
államvizsga tételeim tanulása közben például naponta 5.000 lépést sikerült 
produkálnom kizárólag a tanulás közbeni fel-alá mászkálással. Ezekre 
eddig tudatosan nem figyeltem oda, de a kurzus kapcsán átgondoltam és 
már el is kezdtem a mozgásintegrációt szervezetten alkalmazni.” 

(I. éves biológus szakos hallgató lány)

Minden hallgatónak nagy szüksége van a testmozgásra! Érdemes úgy kialakítani az 
időbeosztásodat, hogy jusson idő rendszeres mozgásra – vizsgaidőszakban és szorgalmi 
időszakban is.

A kinesztetikus diákok ezen túlmenően is erős mozgásigénnyel, sőt, gyakran mozgás-
kényszerrel rendelkeznek: gyakran hintáznak a széken, rázzák a lábukat, kattogtatják a 
tollukat stb. Fontos, hogy kialakítsd azokat a hasonló jellegű, feszültségoldó mozgáslehe-
tőségeket, amelyek a környezetedet nem zavarják, ugyanakkor számodra kellő stressz-le-
vezetést, tehát a kellő szintű koncentrált figyelem fenntartását eredményezik.

 ɴ Használd annyi érzékszervedet (látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás) a tanulás 
során, amennyit csak tudsz!
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 ɴ Rajzolj, firkálj órán, miközben figyeled az előadás menetét – szabadasszociációs 
rajzok, vázlatok és firkák is támogatják a figyelem fenntartását és a rögzítést is.

 ɴ Mozogj, járkálj tanulás közben – ha lehetséges! 

 ɴ Legyen a kezed ügyében babzsák, gumilabda, zsonglőrlabda - bármi, amivel 
levezetheted a mozgásigényedet tanulás közben! 

 ɴ A hintaszék, a fitball-labda és a stressz-párna is jó szolgálatot tehet.

 ɴ Amikor csak lehet, a megtanulandó anyagot dolgozd fel szókártyákra! Tanulhatsz 
belőlük járkálva és bárhová magaddal is viheted őket - előveheted, ha pl. várnod 
kell valahol!

 ɴ A tanulási időt oszd fel rövid egységekre (kb. 25-35 percesekre – lásd: Pomodo-
ro technika), és tarts közöttük szüneteket! Jutalmazd magad a jó teljesítményért!

 ɴ Sportolj rendszeresen (vizsgaidőszakban se hagyd abba!), a tanulási időt is sza-
kítsd meg gyakran otthoni mozgással!

Ne feledd, mindhárom érzékleti preferenciához kapcsolódó szokások, módszerek, 
tevékenységek támogathatják tanulási hatékonyságod növelését! Próbálj ki új lehe-
tőségeket, de vedd elő a régen is alkalmazott, számodra hasznos módszereket!

„… Összesítve a zavaró, környezeti tényezők kiszűrése volt számomra a 
legegyszerűbb. Itt könnyebben tudtam megálljt parancsolni magamnak. 
Már-már engem is zavart, hogy nem haladok úgy, ahogyan szeretnék, 
mert nem azzal foglalkozok, amivel kellene. Olykor ez egy belső fruszt-
rációt, szorongást idézett elő bennem, ezért minél előbb szerettem volna 
változtatni ezen. Egyelőre sikerült is, aminek nagyon örülök!”

(II. éves ápolás és betegellátás szakos hallgató lány)
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5.2. További hasznos szokások minden tanulási típusnak

5.2.1. Időtükör technika

„… Kipróbáltam pár alkalommal, hogy előadás előtt este átnéztem a fel-
töltött diasort, hogy tudjam miről is lesz szó a következő napi előadáson. 
Hatékonynak bizonyult, mivel jobban értetettem, amit az előadó magya-
ráz, illetve több részletet tudtam felidézni tanuláskor. Rendszeresen rá 
kellene magamat vennem arra, hogy átfussam az anyagot.”

(III. éves általános orvos hallgató lány)

 Ţ Miért megy feledésbe az előadásokon nagy munkával lejegyzetelt tartalom?

 Ţ Miért blokkolsz le vizsgahelyzetben és feleded el nagy részét annak is, amit az 
előző napokban megtanultál?

 Ţ Miért kalandozol el az előadásokon?

 Ţ Miért nincs kedved bejárni bizonyos előadásokra?

 Ţ Miért érzed úgy, hogy rossz a memóriád?

Ahhoz, hogy szokásaink, viszonyulásaink hatékonyan segíthessenek bennünket, váltásra, 
változtatásra van szükség sok esetben. Az „időtükör-technika” keretében kínált aspek-
tusváltást az aktív jelenlét vitathatatlan szükségessége, valamint meglévő tudásod, ké-
pességeid integrálásának fontossága alapozza meg. Ami viszont még e két alapvetésen 
is túlmutat, az a tanulási önismerethez kapcsolódó reális önkép és magabiztosság 
kialakításának szükségessége, ami csorbulhat a felsőfokú tanulmányok kezdetén.
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Nézzük miről is van szó! Kevés kivételtől eltekintve az alábbi folyamat zajlik szokásos 
módon a kötelező, illetve választható előadásokra, szemináriumokra való bejárás idején:

Természetesen ezt a folyamatot mindenkinél egyéni sajátosságok színezik, de a lényege 
hasonló: egy kívülről szervezett helyzetben „automata üzemmód”, tehát passzív be-
fogadó állapot jön létre. Alkalmazkodsz a helyzethez, a tartalom szervezéséhez, általá-
ban a cél a kapott/megismert tartalom reprodukálása. Mindez elsősorban a nagy létszámú, 
interaktivitást nélkülöző tanítási-tanulási folyamatokra jellemző.

Ugyanakkor diákként felelős vagy saját aktív viszonyulási alapod megteremtéséért, 
főképpen azért, mert csak „aktív üzemmódban” számíthatsz a hatékony tudásszer-
zésre. 

„… Szinte elképzelhetetlen volt számomra egy olyan tanóra, amelynek 
majdnem teljes egészén figyelni tudok, és az is, hogy ezt a figyelmet tuda-
tosan koncentráljam. Nem is gondolkodtam el olyasmin, hogy a figyel-
mem tudatosan is irányíthatom ilyenkor. Órák előtt most már összesze-
dem a gondolataimat, és megpróbálom kizárni a nem oda kapcsolódó 
dolgokat, tudatosítom magamban, hogy azért vagyok itt, hogy tanuljak, 
és emlékeztetem magam, hogyha kellően odafigyelek, azzal a saját hely-
zetemen segítek. Kihívás volt még az is, hogy ne nyomkodjam folyton a 
telefonom. Hogy ezt meg tudjam oldani, letöltöttem a Forest nevű ap-
pot, amelyben beállíthatok egy időmérőt. Amíg az idő le nem telik, nem 
érhetek a telefonomhoz. Ha ezt sikeresen teljesítem, fát ültethetek egy 
virtuális erdőbe. Leírás alapján ez túl egyszerűnek hangzik, de valahogy 
még is hatalmas motiváló ereje van. Rosszul érezném magam, ha ebben 
az erdőben korhadt fák sorakoznának.”

(III. éves pszichológia szakos hallgató láwny)

Előtte

TARTALOM

A választott előadás ideje a 
határidőnaplóban.

Jegyzeteléshez füzet, notebook 
előkészítve.

Előtte

VISZONYULÁS

Törekvés az előadás előtt legalább 5 
perccel érkezésre, bejelentkezésre. 
(gyakori késés, utolsó pillanatban 

érkezés — „Elnézést kérek!”)

Előadás közben

TARTALOM

Kapkodó, de igényes jegyzetelés, 
gyakran másolás.

Vagy, hand-out követése, vagy 
töltögetése. Vagy, jegyzetelés hiánya.

VISZONYULÁS

Törekvés az előadás követésére. 
Törekvés egyéb feladatok 

szervezésére, kivitelezésére. Törekvés 
az érkező üzenetek megválaszolására.

Előadás után

Legközelebb 2-6 hét múlva, 
Zh/vizsga előtti átolvasása a 

jegyzetnek.

2. ábra. Gyakori folyamat az előadásokhoz kapcsolódóan
(Forrás: saját szerkesztés)
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Az elsajátítandó tartalmak megismerése, tájékozódás a következő elsajátítandó téma-
körről nem az előadáson kell, hogy kezdődjön! Akkor már gyakran késő! Kifejezetten 
fontos meglévő tudásod és kompetenciáid, motivációd mozgósítása érdekében elé menni 
a következő témakörnek, ráhangolódni. Például, mintha később előadást kellene tartanod 
majd róla, átfutni mi vár rád. Szerencsés, ha a tanár előre láthatóvá teszi a teljes kurzus 
anyagát az adott felületen, vagy, ha nyomtatott szakirodalom, jegyzet van birtokodban, 
hiszen ezekben az esetekben lehetőség kínálkozik a teljes időszak ívének többszöri át-
futására is, de az óra előtti ráhangolódásra mindenképpen. Ilyenkor tájékozódó olvasás-
sal („skipping”), áttekintéssel megismerkedhetsz a következő óra témakörével, hangsú-
lyaival, ráhangolódhatsz a szóhasználatára. Ha erre 10-15 percet szánnál előző nap este, 
meglévő tudásod, kapcsolódó kreativitásod, érdeklődésed információs bázishoz juthat és 
megjelennének benned kérdések. Ezeket a kérdéseket akár fel is vázolhatod magadnak 
óra előtt: mi-mindenhez kapcsolódóan lennél kíváncsi tartalmakra, kiderülne mi-mindent 
tudsz már az óra tartalmi elemeihez kapcsolódóan, mit szeretnél átfogóan, illetve rész-
letesen megismerni a témakör vonatkozásában. Így az általánosan szokásossal ellen-
tétben motiváltan, a téma tartalmi elemeiben – ha felületesen is, de – tájékozottan, 
belső kérdésekkel érkezhetsz az előadásra.

Ezzel a folyamattal egy egészen sajátos aspektus nyílik meg a témakörhöz kapcsolódóan: 
könnyebben kötöd az elhangzott, bemutatott elemeket meglévő tudásodhoz, „élőb-
bé” válik a tananyag, könnyebben tudod a lényeget kiemelni, a tanár ok-okozatait 
követni, máris úgy érezheted, hogy birtokodban van a tananyag nagy része. Ebben 
az esetben már önmagában is könnyebb a figyelmet fenntartani, hiszen meglévő kí-
váncsiságod alapján kialakult kérdéseidre várod a választ, a hozott tudásod épül tovább 
– nem pedig elszigetelt tudástartalom bontakozik ki.

Érdemes kipróbálni néhányszor ezt a fajta viszonyulást és tudatosítani magadban, 
hogy milyen különbséget észlelsz az így megismert tartalmak beépülése és a szokásos 
megismerési folyamataid alkalmazása között.

„… Az időtükör technika számomra nem várt eredményeket hozott. El-
sőévesként gyakran nehéz volt az előadásokon másfél órán át teljes fi-
gyelemmel koncentrálni, de úgy érzem azzal, hogy előre átolvastam és 
értelmeztem az anyagot, sokkal könnyebbé vált az előadások követése, 
mivel mindig tudtam mely részeknél kell jobban figyelnem - mert esetleg 
új, vagy nem értem - és mely részek ismertek már számomra. Tudhattam 
mire számítsak, és ez sokat segített. Ha nem értettem valamit, így kérdezni 
is könnyebben mertem.”

(I. éves általános orvos hallgató lány)
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Ebben a mindenképpen hatékonyabb tanulásszervezésben így néz ki a folyamat:

Az ismertetett időtükör technikában tehát „elé megyünk” a tananyagnak. Ezt viszont csak 
tudatos időszervezéssel tudod megtenni, abban az esetben, ha jó szervezed a minden-
napjaidat már a szorgalmi időszak elejétől kezdve. A technika hatékonysága feltételezi 
egyrészt időszervező aktív alkalmazását, másrészt hatékony jegyzetelési technikák (pl. 
Cornell) és szövegfeldolgozó stratégiák (pl. PQ4R) integrálását. 

Ehhez szorosan kapcsolódik a vizsgaidőszak praktikus időbeosztása is: Gyakori, hogy 
a néhány napos felkészülési időt egy-egy vizsga előtt a folyamatos elsajátításra használod 
és csak az utolsó napon ismételsz. Változtass: fontos, hogy úgy oszd be a témaköröket 
egy-egy napra, hogy este, Cornell-technikával például (aktív ismétléssel) át tudd 
ismételni röviden az aznap megtanult tartalmakat. Így biztosított a sikerélmény, hi-
szen az aznapi aktív átismétléssel hosszútávra is rögzülnek a tartalmak. A naponta, sta-
bilan rögzített tudásszegmensek megalapozzák a jól használható, integrált tudást, így a 
magabiztosságodat is növelik egy-egy szakterületen. 

Előtte

TARTALOM

A választott előadás ideje a 
határidőnaplóban.

Jegyzeteléshez füzet, notebook 
előkészítve.

A témakör nehezebb részei kijelölve 
az előzetes áttekintés alapján.

Előtte

VISZONYULÁS

Törekvés az előadás előtt legalább 5 
perccel érkezésre, bejelentkezésre.

Várakozás az óra tartalmi elemeire.

Előadás közben

TARTALOM

Tudatosság háromszöge a jegyzet 
elején. Aktív, Cornell jegyzetelés.

VISZONYULÁS

Törekvés az előadás követésére. 
Törekvés a figyelem fenntartására és 

az aktív információ rögzítésre.

Előadás után

Nap végén a jegyzet áttekintése 15 
percben, kérdések alkotása az új 

információhoz kapcsolódóan.

3. ábra. A hatékony ismeretrögzítés folyamata – időtükör
(Forrás: saját szerkesztés)
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5.2.2. Stresszkezelés

„… Úgy gondolom, hogy még mindig túl sokat stresszelek a dolgozatok 
és vizsgák eredményén. Ezen mindenképpen változtatnom kell stresszol-
dó módszerek használatával, hiszen az izgulás a felkészülés rovására is 
mehet.”

(II. éves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató lány)

Egy motivált diák életében a stressz jelenléte természetes, hiszen a célok elérését csak 
megfelelő belső feszültséggel, mint eredendő hajtóerőkkel lehetséges elérni. Azonban, 
míg az ideálistól alacsonyabb szintű feszültség motiválatlanná tesz, a sokáig tartó, túl-
zottan magas stressz-szint viszont rontja a mentális és fizikai egészséget, kimerültséget 
okozhat, ráadásul a tanulási folyamatok eredményességét is erőteljesen csökkenti. A 
stressz- és szorongáskezelő megoldások, technikák ismerete és alkalmazása elengedhe-
tetlen az egyetemi évek alatt, illetve, természetesen később is jól jönnek majd a munka-
helyi környezetben. Tedd rendszeressé azokat a szokásokat, amelyek segítségével akár 
még vizsgaidőszakban is kezelhető szinten tudod tartani saját belső feszültségedet. Ehhez 
azonban nagyon fontos, hogy azokban az időszakokban is gyakorold ezeknek a megol-
dásoknak az integrálását, amikor még nincs éles helyzet, annak érdekében, hogy egy-egy 
fontos demó, vagy vizsga előtt hatékonyan tudd majd alkalmazni őket. 

Ahogyan a tanulási sajátosságok egyéniek, ebben is meg kell találnod a számodra legha-
tékonyabb megoldásokat. Az alábbi lehetőségek támogatják az ideális stressz-szint eléré-
sét és kontrollját:

Vedd észre:

- Mi az, ami számodra stresszfaktorként jelenik meg? Miért?

- Milyen testi és mentális tünetekkel jár a stressz? 

- Mit szoktál tenni stresszhelyzetben? Támogatnak-e ezek a szokásaid?

Lehetséges megoldások:

- Tervezés, időmenedzselés, a feladatok lebontása.

- Túlvállalás kerülése.

- Tudatos figyelemirányitás (2. fejezet).

- Ismerd az erősségeidet, használd az erőforrásaidat!

- Értékeld önmagad!
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- Gondolkodásod tudatos kontrollja (fölöslegesen stresszelő gondolatok átkeretezése: 
6 szemüveg modell, 4. fejezet).

- Írd ki, rajzold ki magadból a nehézségeket, problémákat!

- Légzéskontroll gyakorlatok.

- Relaxációs gyakorlatok (autogén tréning, mindfulness, jóga).

- Rendszeres testmozgás 

- Kérj segítséget, ha túlnő rajtad és kezelhetetlenné válik számodra a stressz! (SZTE 
Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ)

Az egyetemi éveidben az egyik legmeghatározóbb szokás- és képességrendszered, hogy 
hogyan éled meg a kihívásokat, az esetleges kudarcokat, milyen gyorsan regenerálod 
önmagad egy erősen stresszelő helyzet után, tudsz-e bízni önmagadban. A tudatos szokás-
formálás egyik leglényegesebb vetülete azoknak a szokásoknak az integrálása, amelyek 
a pszichés jóllétet biztosítják számodra a kihívásokkal teli időszakokban is. Készülj fel 
ezekkel is a hatékony egyetemi évekre! 

Összefoglalás

A tanulási önismereted egyik meghatározó eleme a tanulási szokásaiddal való szembené-
zés, a fejlesztés eszköze pedig a tudatos szokásformálás. Azzal, hogy megismered ennek 
lehetőségeit, illetve megteszed a szükséges lépéseket, megalapozod önfejlesztésed leglé-
nyegesebb momentumait. Bizonyos szokásaid mélyen rögzültek az évek alatt, így olykor 
kihívást jelent a változtatásuk, ha nem szolgálják a hatékony tanulási folyamataidat. De 
érdemes próbálkozni, átgondoltan megreformálni a mindennapjaidat a céljaid érdekében, 
hidd el, megtérülnek a próbálkozásaid. Légy magaddal türelmes és következetes: hibázni 
szabad, de próbáld ismét - a számodra leginkább produktív módon - a tanulási folyama-
taid tudatos szervezését.
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„… Fontos számomra: Hangolódjak rá a tanulásra, legyen kedvem hozzá. 
Tegyek fel kérdéseket, nézzek utána, határozzam meg mi érdekel, mire 
szeretnék választ kapni. Amikor leülök tanulni, akkor ne foglalkozzak 
mással, csak arra koncentráljak. Csak akkor tudok kellően figyelni a 
tananyagra, hogyha én jól vagyok. Nem vagyok álmos, éhes, szomjas… 
Ha megakadok valahol jót tehet egy pihenő, vagy mozgás. Legyen olyan 
a tér, amiben tanulok, hogy jól érezzem magam. Amit olvasok azt értsem 
meg és csak utána lépjek tovább. Ha valami nem világos nézzek utána 
több forrásban, kérdezzem meg valakitől. Amit egyszer megtanulok azt ne 
tegyem félre, hanem tartsam az emlékezetemben, a tudásomat próbáljam 
kitágítani, más kontextusban is megnézni. Kipróbálni új módszereket, 
fejleszteni magamat. Alkalmanként felülbírálni a módszereket, amiket 
alkalmazok.  Gyakorolni a memória palota módszerét.”

(III. éves pszichológia szakos hallgató lány)

Ellenőrző kérdések, feladatok 

1. Ismeret szint: Sorolj fel a vizuális, az auditív és a kinesztetikus tanulási stílusnak meg-
felelő, hasznos tanulási szokásokat. 

2. Értelmezés szint: Indokold meg az időtükör technika alkalmazásának hasznosságát. 
Magyarázd meg, hogyan támogatja az ismeretek hosszútávú rögzítését!

3. Alkalmazás szint: Tervezd meg egy fontos tárgyadhoz kapcsolódóan a heti teendőidet 
az időtükör technika integrálásával.  Használd az időszerveződet is a tervezett tevékeny-
ségeid rögzítéséhez!

4. Elemzés szint: Vizsgáld meg, melyek azok az életviteli és tanulási szokásaid, melyek 
nem támogatják kellően mindenkori eredményességedet!

5. Értékelés szint: Rendszerezd tanulási szokásaid, módszereid hatékonyságát az alábbi 
négy kategória szerint: 1: időigényes eredményes; 2: kevéssé időigényes és eredményes; 
3: időigényes és kevéssé eredményes; 4: kevéssé időigényes és kevéssé eredményes! 

6. Alkotás szint: Dolgozd bele részletesen az időszerveződbe azokat a hasznos szokáso-
kat, melyek hatékonyan támogatják tanulási eredményességedet!
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Motiváló üzenet: „Ne aggódj a kudarcok miatt. Azokért a lehetőségekért aggódj, amelyeket elsza-
lasztottál.” (Jack Canfield)

(Forrás: https://pixabay.com)

https://pixabay.com/hu/photos/ajt%C3%B3k-v%C3%A1laszt%C3%A1si-lehet%C5%91s%C3%A9gek-1767562/
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6. FEJEZET

Halogatás - időgazdálkodás
Dr. Szenes Márta

„A halogatás olyan, mint a hitelkártya: jó móka, amíg meg nem kapod a 
számlát.”

(Christopher Parker)

Bevezetés

A halogatás kérdésének megvitatása azért izgalmas számodra az egyetemi tanulmányok 
során, mert ebben az életszakaszban és helyen nagyon nagy autonómiával rendelkezel. 
Sem a középiskolában nem volt ilyen mértékű, sem pedig a későbbi munkavállalás idő-
szakában nem lesz ekkora szabadságfokod egy-egy munka kivitelezésére, ami az idői 
lefutást illeti. Ráadásul, a kreditrendszer bevezetése óta a legtöbb szakon lehetőséged van 
arra, hogy bizonyos tárgyak teljesítését későbbi időpontra halaszd, vagyis a rendszerbe 
eleve bele van kódolva a halogatás lehetősége.

Egy spontán önbeszámolókra alapozó vizsgálatban egyetemi hallgatók a karriertervezés 
témájában írtak magukról, erősségeikről és gyengeségeikről. Az önreflexiók több mint 
50%-ában megjelent a halogatás valamilyen formájára történő utalás (Takács, 2011).

https://www.citatum.hu/szerzo/Christopher_Parker
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Ugyanakkor jó hír az, hogy a halogatás az életkorral nagymértékben csökken, az idősekre 
szinte egyáltalán nem jellemző ez a szokás, amelynek hátterében az áll, hogy idővel az 
ember megtanulja a problémáját kezelni, illetve legtöbbször az adott elvégzendő munka 
természete nem teszi lehetővé a befejezés halasztását.

A nemek tekintetében, habár az egyes vizsgálatokban ellentmondásos eredmények szü-
lettek, összesítve azokat kiderül, hogy a férfiakra kicsivel jellemzőbb a halogatás, ez a 
különbség azonban nem számottevő. A halogatás nem függ a kognitív képességektől, 
továbbá a halogatás pozitív összefüggésben áll a szorongás vonással, a depresszióval, az 
impulzivitással, a terhelhetőséggel, a perfekcionizmussal, és a kudarctól való félelemmel.

Túl azon, hogy ebben a fejezetben megmutatjuk, milyen összefüggéseket találtak a ha-
logatás hátterét kutató szakemberek, szeretnénk neked segíteni abban, hogy feladataidat, 
munkáidat képes legyél a megfelelő időkeretek között, jó minőségben kivitelezni. Igyek-
szünk közösen megtalálni azokat a módszereket, technikákat, amelyek eredményesen 
alkalmazhatók a halogatással szemben. Támpontot kínálunk megfelelő fejlesztő progra-
mokhoz is.
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6.1. A halogatás definíciója

A halogatás az a magatartás, amelyben elkerüljük a ránk váró feladatokat, elhalasztjuk hol-
napra a tevékenységeket, amelyeket ma is megoldhattunk volna. Vagyis, amiről szó van, az 
egy intenció/szándék, cél megvalósításának elkerülése, elodázása. Sok definíció született a 
viselkedés leírására. Lay (1986) szerint a halogatás tendencia a fontos feladatok elkezdésé-
nek vagy befejezésének halasztására. Solomon és Rothblum (1984) szavaival, ez egy olyan 
viselkedés, amikor kényelmetlen, kellemetlen időpontig halasztjuk a feladatokat, vagy egy 
döntést. Van Eerde (2000) szerint lehet egy személyiségvonás, vagy viselkedésbeli diszpo-
zíció a feladat megoldásának vagy egy döntés meghozatalának elhalasztására vagy késlelte-
tésére. 

Az első fontos tényező tehát az, hogy jelen van a cselekvés szándéka, az elvégzendő feladatot 
a személy kiválasztotta, és meghozta döntését arra vonatkozóan, hogy cselekedni fog a cél el-
érése érdekében. Ezt a cselekvést halasztja aztán későbbre. A másik fontos tényező pedig az, 
hogy ez a halasztás irracionális, mivel negatív következménnyel járhat a halogató számára.

6.2. Egy elméleti modell

A halogatás kiváló elméleti modelljét nyújtja Van Eerde 2000-ben írt munkájában. 

Számunkra a bemutatott modell azért lehet fontos, mert megmutatja, hogy milyen sok 

1. ábra. A halogatás modellje 
(Forrás: Van Eerde, 2000. 378. o., idézi: Takács, 2010. 13. o.)
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komponens, külső és belső tényező van jelen akkor, amikor halogatunk. Ráadásul a mo-
dell segítségével rendszerben láthatjuk az egyes tényezők egymásra gyakorolt hatását. 
Az ábrán fellelhető egy mozaik szó, mely magyarázatot igényel, és ez a CAPS; jelentése 
Cognitiv Affective Personality System, melyet úgy határozhatunk meg, „mint a tanulási 
folyamat eredményét, interakcióban a biológiai történésekkel, amely a temperamentum 
és a genetikai-biológiai determinánsok szerint fejeződik ki” (Takács, 2010. 12. o.).

6.3. A halogatás okai

Most nézzük meg kicsit hétköznapibb megközelítésben, milyen tényezők állhatnak a ha-
logatás mögött. A listában találunk olyat, amelyet az előző, vizuális modell is nevesített 
(1. ábra), ám azokon túl is találunk okokat.

 Ţ A feladat nem kellően fontos számodra;

 Ţ Megfelelő önkontroll, önszabályozás hiánya; 

 Ţ Az érdeklődésed hiánya;

 Ţ A perfekcionizmus: elérhetetlenül magas mércét állítasz magad elé;

 Ţ Szorongás az értékelés miatt: aggódsz mások reakciói miatt, amit az elvégzett 
feladatra adhatnak;

 Ţ Kétértelműség: nehezen érted, vagy félreérted a feladatokban megfogalmazódott 
elvárásokat;

 Ţ Félsz a hibázástól;

 Ţ A feladatok kezelésére való képtelenség: úgy érzed, nem rendelkezel elég, szüksé-
ges képzettséggel és készséggel a feladat megoldásához;

 Ţ A szükséges információk hiányoznak a feladatod megoldásához;

 Ţ Szorongás mások irántad megnyilvánuló elvárásai miatt (pl.: erős nyomás a siker 
elérésére; a hibázás lehetőségének előrevetítése);

 Ţ A feladat elborít téged, kezelhetetlen számodra (Takács, 2010. 8. o.).

A következőkben a fenti listából, illetve a korábbi vizuális modellből (lásd 1. ábra) né-
hány háttérkomponenst kiemelünk és részletesebben tárgyalunk. Miközben egymást kö-
vetően szólunk majd róluk, tudjuk, hogy egymással folyamatos kölcsönhatásban vannak, 
dinamikus működésként kell elképzelnünk azokat.
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6.3.1. Önszabályozás

Motivációs értelemben a halogatás az önszabályozó rendszered kudarcának tekinthető. 
Megfigyelheted magadon, hogy amikor halogatod egy fontos feladat elkezdését, vagy befe-
jezését, akkor helyette gyakran egy másik dolgodat helyezed előtérbe, amely számodra von-
zóbb, vagy épp semmit nem csinálsz. A tevékenység iránti vonzalom összefügg azzal, hogy 
mennyire tartod értékesnek az adott feladatot, milyen sikerrel kecsegtet a teljesítése, illetve 
az érte járó jutalom milyen távol van tőled időben (Steel, 2007). A szándékod követéséhez 
arra van szükség, hogy képes legyél ellenállni az egyéb tevékenységek csábításának, hogy 
képes legyél az aktuálisan nem legvonzóbb feladatot választani. Az önkontroll mellett az 
impulzivitásnak is szerepe van olyan helyzetekben, amikor többféle céllal nézel szembe, és 
el kell döntened, mit tegyél most, és mit tegyél később. Azaz, időben el kell tudni helyezni 
az elvégzendő feladatokat és nem ad hoc dönteni (Von Eerde, 2003).

Lehetséges, hogy ha te egy halogató ember vagy, akkor hajlamos leszel rövid távú, jutalmak-
kal járó feladatokat választani. Például főzöl a barátodnak vacsorát, vagy segítesz a tesódnak 
könyvet venni ahelyett, hogy elkészítenéd a pár nap múlva esedékes prezentációd vázlatát.

6.3.2. A kudarctól való félelem

Talán a kudarc előrevetítése az, ami legtöbbször beindítja a halogatásspirált. Meglehet, 
hogy amikor egy egyetemi feladat teljesítésére készülsz, legyen az írásbeli, vagy szóbeli 
produkció, megjelenik benned a félelem, vagy akár a szorongás érzése. Valószínű ilyen 
érzést már tapasztaltál egy-egy számonkérés előtt, vagy egy beadandó közelgő leadási 
időpontja előtt, vagy egy fontosabb téged érintő döntéshelyzetben. Ám nem mindegy, 
hogy ez az érzés ritkán, gyakran vagy szinte mindig hatalmába kerít. Amennyiben ez gya-
kori, akkor krónikus halogatásról beszélünk, és mindenképp figyelmet kell fordítanod rá.

Most nézzünk utána, miből is fakadhat a félelem vagy a szorongás.

6.3.2.1. Teljesítménycél

Amikor valamilyen feladat végrehajtása előtt állsz, akkor mindenképp meg kell jelenjen 
benned valamilyen teljesítménymotiváció, amelyhez teljesítmény célokat kapcsolsz.

A teljesítménycéljaink olyan kompetencia iránti specifikus elvárások, (kognitív reprezen-
tációk), melyek minket irányítanak, cselekvésünket fókuszálják. A szakirodalom három 
különféle teljesítménycélt különít el, és ezeket fontos megismerned (lásd Dweck, 1986; 
Nicholls, 1984).

 ɴ elsajátítási cél (mastery goal) 
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 ɴ teljesítményközelítő cél (performance-approach goal) 

 ɴ teljesítményelkerülő cél (performance-avoidance goal) 

Az elsajátítási cél a kompetenciák fejlesztését jelenti, melynek során szeretnénk új kom-
petenciákra szert tenni vagy a már meglévőket igyekszünk tökéletesíteni azért, hogy egy 
adott feladatot teljesíteni tudjunk. Például ilyen elsajátítási cél lehet a hatékony és hiteles 
kommunikáció fejlesztése. 

A teljesítményközelítő cél lényege, hogy az adott feladathoz szükséges kompetenciákat 
felmutassuk és ezáltal egy pozitív lehetséges kimenetel felé közeledjünk. Például 
amennyiben te kutatói pályára készülsz, ilyen lehet egy kutatási terv elkészítése.

A teljesítményelkerülő cél mindenképp különbözik az első kettőtől, hiszen nem közelítő, 
hanem elkerülő viselkedést eredményez, ebben az esetben a cél az, hogy elkerüljük azo-
kat a helyzeteket és feladatokat, amelyek során kiderülhet, hogy inkompetensek vagyunk, 
vagyis nem rendelkezünk mobilizálható ismeretekkel, készségekkel, attitűdökkel.

6.3.2.2. Sikerorientáció - Kudarckerülés

Az, hogy mennyire tudsz elköteleződni egy cél mellett, és hogy közeledni vagy távolodni 
fogsz tőle, az attól függ, miként méred fel önmagad kompetenciáját, felkészültségét a 
feladat kapcsán, illetve mennyire vagy motivált. Ha erőteljes a pozitív teljesítmény iránti 
motivációd (bízol önmagadban), ez téged a lehetséges siker felé orientál, arra sarkall, 
hogy a pozitív lehetőségeket megközelítő célokat (korábban említett elsajátítási cél és tel-
jesítményközelítő cél) jelölj ki. Ha ezek a viselkedésmódok jellemeznek, akkor te minden 
bizonnyal egy sikerorientált ember vagy.

Ugyanakkor lehetséges, hogy amennyiben jelenleg képes vagy lemondani számtalan po-
tenciális sikerről, csak hogy elkerüld a kudarcot, és az azzal járó kellemetlenséget, akkor 
te inkább a kudarckerülők táborát népesíted. Ily módon viselkedésedet a kudarcélménytől 
való félelmed irányítja és leginkább olyan célokat keresel, melyek megvalósítása során a 
valódi kompetenciáid megmérettetésére nem fog sor kerülni. Ezt a tendenciát bizonyítják 
az ide vonatkozó kutatások is (Elliot és Church, 1997). Beláthatod, az nem lehetséges, 
hogy a valódi megmérettetés elkerülhető legyen az egyetemi tanulmányaid során, ezért 
érdemes a közelítő teljesítménycélok felé fordulni. Hogy miként, erről szólunk még.

Az elkerülő megküzdési (coping) stílusok között jelen van a menekülés, amelyhez a kog-
nitív elkerülés, viselkedéses elkerülés, tagadás, illetve vágyteljesítő gondolkodás tartozik 
(Oláh, 2005).

Ha te az elkerülő, coping (megküzdés) stílust választod, akkor jellemzően egy defenzív 
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(védekező) figyelmi stratégiával működsz a negatív emocionális (érzelmi) ingerek irá-
nyába, amely a kellemes emlékek és gondolatok használatával elvonja a figyelmedet a 
negatív emocionális ingerekről. Az is lehetséges, hogy a kudarctól való félelem miatt az 
önbénítás (self-handicapping) regressziós stratégiát választod, ilyenkor magad állítasz 
akadályt önmagadnak. A regresszió ebben az esetben azt jelenti, hogy alatta maradsz saját 
érettségi szintednek intellektuális és érzelmi vonatkozásban egyaránt. Talán tapasztaltál 
már egy feladat végrehajtása során olyat, hogy ahelyett, hogy minden megtennél a siker 
érdekében, inkább a külső körülményekre hivatkozol, szerencsétlennek bélyegzed ma-
gad. Pl. azt mondod magadnak, hogy úgysem tudom feltölteni a CooSpace felületre az 
anyagot, mert rosszul működik a rendszer, mindig „kidob” a leglényegesebb pillanatban, 
meg sem próbálom. Ezt nevezhetjük passzív halogatásnak is.

6.3.3. Perfekcionizmus - lelkiismeretesség

A halogatásra és a perfekcionizmusra is jellemző, hogy irracionális hiedelmeket és elvá-
rásokat táplálunk teljesítményünkkel szemben. Ha te egy tökéletességre törekvő ember 
vagy, hajlamos vagy túl sok feladatot elvállalni azonos időpontban, amely teljesíthetetlen, 
ám nem tudsz nemet mondani, kihívást visszautasítani. Talán megfigyelted már, hogy 
a lelkiismeretességed és túlvállalásod összefüggnek, és ez halogatást eredményezhet. 
Ugyanakkor, ha kellő önkontrollal rendelkezel, képes vagy a tudatos tervezésre és nem 
impulzívan cselekszel, fel tudod mérni, hogy az adott idő függvényében mi végezhető el.

Fontos különbséget tenni, hogy önmagaddal szemben vagy túl igényes, vagy úgy érzéke-
led, hogy a társas környezeted fogalmazza meg feléd, hogy csak tökéletes teljesítményt 
lehet nyújtanod, nem lehet hibázni. Amikor valaki a környezetének akar fokozottan meg-
felelni, azt szociálisan előírt perfekcionizmusnak nevezzük. Egyetemisták bevonásával 
történt kutatás során azt találták, hogy a halogatás erős együttjárást mutatott a szociálisan 
előírt perfekcionizmussal. Vagyis, az ilyen halogató diákot leginkább az foglalkoztatja, 
hogy elkerülje a kudarc miatti kritikát, mivel a kudarctól való félelem a megszégyenülés-
től való félelemre épül (Flett, Blankstein, Hewitt és Koledin, 1992). 

Nagyon fontos észre vennünk, hogy a megszégyenülés egy társas térben zajló pszicholó-
giai élmény, míg, ha önmagad számára teszed túl magasra a lécet, kudarc esetén egy belső 
diszkomfort érzést tapasztalhatsz, és ennek következtében csökkenhet az önértékelésed. 

Érdemes egy kicsi önvizsgálatot tartanod, miként vagy te ezzel. További kutatások 
kimutatták, hogy a pozitív önértékelésű hallgatók kevésbé aggódnak a társas térben 
nyújtott teljesítmény lehetséges sikertelensége miatt (pl. prezentáció, szóbeli vizsga), 
mint azok, akiknek önértékelése alacsony (Rice, Ashby és Slaney, 1998).
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6.3.4. A halogatás szituatív tényezői: Feladat és szervezeti kultúra

Amikor a halogatás jelenségét meg szeretnénk érteni, mindenképp foglalkoznunk kell 
azzal is, hogy adott számonkérés, potenciális teljesítés milyen szituációban, milyen kör-
nyezetben fog történni. Egy tanulmányban (Milgram et al., 1998) azt találták, hogy a 
halogatás a különféle egyetemi tanulmányokban, az iskolai munkában és a napi teen-
dőkben magas együttjárást mutat. Mint azt már bevezetőnkben említettük, az egyetemi 
tanulmányok során olykor azok az emberek is halogatóvá válhatnak, akik korábban nem 
voltak azok a középiskolában. Meglehet, hogy ez veled is így van?

Ha most a számonkérés szituációjára fókuszálsz, azon belül is a prezentáció műfajára 
gondolsz, akkor bizonyára a szemed előtt megjelenik sok csoporttársad érdeklődő arca, 
a tárgyat oktató tanár kritikus, vagy bátorító tekintete. Vagyis itt újabb komponenssel 
kell számolnunk, a mások előtti szereplés esetlegesen szorongást keltő, vagy facilitáló 
jelenségével.

A szervezet és a halogatás kapcsolata szempontjából az merülhet fel, hogy az adott szer-
vezeti kultúra milyen írott, vagy íratlan szabályt tart szem előtt a határidők betartására. 
Itt az egyetemi keretek között a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a CooSpacen 
az egyes kurzusok színtérinformációi közé feltöltött kurzusleírások rögzítik, mivel jár, ha 
nem adod le időben egy adott beadandódat, vagy nem mész el vizsgázni, esetleg elégte-
lenre teljesítesz. 

Ezeket a szabályokat mindenképp elengedhetetlen ismerni ahhoz, hogy képes legyél biz-
tonsággal mozogni a terepen. Könnyen belátható, hogy a szankciók, következmények 
fényében különböző fokú félelem, illetve szorongás jelenhet meg a halogató magatartás-
hoz kapcsolódóan. Például egyáltalán nem mindegy, hogy egy adott tárgyból még három 
lehetséges vizsgád van, vagy az előtted álló az utolsó.

6.4. Kérdőív a halogatás módjáról

Annak érdekében, hogy minél többet tudjál meg önmagad halogatási módjáról, stílusáról, 
válaszold meg az alábbi kérdőívet. 

Kérdőív a halogatás módjáról (Takácsi, 2011)

Előfordul Veled, hogy feladataid elvégzését rendszeresen halogatod?

Igen Nem
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Ha igen, választd ki, hogy megítélésed szerint melyik típusba tartozol? (Előfordulhat, 
hogy úgy ítéled meg, hogy nemcsak egy típus jellemző Rád, jelöld meg a többit is!)

A B C D E F G

A) Tökéletességre törekvő

Vonakodik elkezdeni vagy befejezni a feladatokat, mert nem tudja teljesíteni az önmaga 
által állított magas elvárásokat.

B) Álmodozó

Hajlandósága van a határozatlanságra és a realizmus hiányára. Nagy gondolatai vannak, 
de ezeket nehezen tudja teljesíthető célokká formálni.

C) Aggódó

Fél attól, hogy a dolgai rosszul alakulnak. Szorong a kockázatoktól, változástól. Kevéssé 
bízik képességeiben. Problémát jelentenek a döntések, és az esetleges kellemetlenségek 
elviselése.

D) Kríziskeltő

Előszeretettel tapasztalja, hogy a legutolsó pillanatig nincs motivációja, vagy csak akkor 
tudja a legjobbat kihozni magából. Néha arra vár, hogy jöjjön valaki, aki segít, vagy a 
problémák tűnjenek el maguktól.

E) Dacos

Vagy agresszív és okoskodó mások javaslatai vagy utasításai miatt, mert úgy érzi, hogy 
mások meg akarják mondani, hogy mit tegyen, vagy ellenőrizni akarják. Vagy pasz-
szív-agresszív, „igen”-t mond, ami „nem”-et jelent. Ez eltávolítja másoktól, ha fél hangot 
adni valódi érzelmeinek.

F) Túlteljesítő

Állandóan dolgozik valamin, gyakran vállal extra feladatokat, de nem fókuszál kellőkép-
pen a fontos dolgaira: Nehezére esik nemet mondania.

G) Kényelmes halogató

Kerüli a stresszes, túl nagy elfoglaltságot jelentő szituációkat. Gyakran halasztja el a 
teendőit pusztán a szórakozás, pihenés kedvéért. Úgy gondolja, sok feladat várhat még a 
pillanatnyi jó dolgok miatt.
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6.5. Önjellemzésekben megjelenő részletek a halogatásról

Az alábbi idézeteket Takács Ildikó 2010-ben lefolytatott kutatásából kölcsönöztük, me-
lyek jól alátámasztják a korábbiakban bemutatott halogatási jelenséget. Egyik-másik idé-
zeten keresztül te is magadra ismerhetsz.

Határidők betartása, túlvállalás 

„Amióta egyetemista vagyok, és én osztom be az időmet, sokszor kifoly-
nak a kezemből a határidők, lehetőségek. Hajlamos vagyok az „ej, ráé-
rünk arra még” filozófiát alkalmazva mindent az utolsó pillanatra hagyni, 
majd kétségbeesve behozni a lemaradást töredéknyi idő alatt. Azonban, 
ha szorít a hurok, összeszedem magam, és olyan fokozatra kapcsolok, 
mellyel képes vagyok utolérni magam. Persze ilyenkor újra és újra elha-
tározom, legközelebb időben elkezdem a dolgokat, és nem fogok annyit 
éjszakázni, de sajnos ezt még nem sikerült elérni.”

II. éves ipari termék- és formatervező mérnök hallgató lány (Takács, 2010. 85. o.)

„Fő hibámnak a halogatásra való hajlamot tartom, ami egyrészt abból 
adódik, hogy az életem igen stresszes, ugyanúgy, ahogy a többi diáktársa-
mé – így a különböző szabadidős tevékenységekkel próbálom csillapítani 
a bennem felgyülemlő feszültséget, aminek következtében nem marad 
időm a kötelező dolgok elvégzésére. Másrészt, ami szintén a hibáim közé 
tartozik, mindig túlvállalom magam. Nem bírok nemet mondani, és min-
denből a maximumot szeretném kihozni, de egy idő után összecsapnak a 
hullámok a fejem felett, és nem tudom időben elvégezni a feladatokat.”

II. éves kommunikáció szakos hallgató lány (Takács, 2010. 85. o.)
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Utolsó pillanat

„Az egyetemi éveim alatt kialakult bennem, hogy mindent az utolsó pil-
lanatra hagyok. Képtelen vagyok befejezni egy feladatot jóval a beadási 
határidő előtt, viszont az esetek túlnyomó többségében eddig határidőre 
elkészítettem mindet. Ez sok esetben oly módon valósult meg, hogy napo-
kon keresztül nagyon keveset aludtam. Ha szorul a hurok, akkor tudok 
nagyon kitartó is lenni.”

V. éves gépészmérnök hallgató fiú (Takács, 2010. 86. o.)

Képességek, tulajdonságok hiánya

„Képességeimen belül fejlesztésre szorulna még az önfegyelem, ami véle-
ményem szerint az egyetemi hallgatók nagy részének kulcsproblémája. A 
napi időbeosztástól kezdve, a zh-k előtti időszakban fokozott önfegyelem 
hibája, a halogatás problémái.

I. éves gazdálkodás és menedzsment szakos fiú (Takács, 2010. 87. o.)

„Sajnos az akaraterő és a szorgalom nem erősségeim, és nem alakítot-
tam ki mindenhol rendszereket az életemben. Hajlamos vagyok mindent 
az utolsó pillanatra hagyni, és ezáltal kissé hanyagnak tűnhetek. Ez be-
tudható a lustaságomnak is. Gimnáziumban eddig tehetséggel és talpra-
esettséggel kompenzálni tudtam ezeket a hiányosságaimat, de az egyete-
men kezdem látni, hogy ezen változtatnom kell, ha fejlődni akarok.”

I. éves gazdálkodási és menedzsment szakos fiú (Takács, 2010. 88. o.)
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Perfekcionizmus

„Szeretek mindent a legapróbb részletekig megszervezni. Jellemző rám az 
aprólékosság. Emiatt elveszhetek a részletekben és szem elől tévesztem a 
lényeget. Gyakran olyan munkát tökéletesítek, ami kívülről nézve nem 
is lényeges, és ami fontosabb lenne, arra nem marad időm. Ez abból is 
származhat, hogy olyan dolgokat részesítek előnyben, amik mások sze-
rint lényegtelenek, de az én fontossági sorrendemben előrébb állnak. (Pl. 
előfordul, hogy a takarítást, mosogatást fontosabbnak tartom, minthogy 
tanuljak.)”

I. éves gazdálkodás és menedzsment szakos lány (Takács, 2010. 89. o.)

6.6. A halogatás következményei 

Először is meg kell különböztetnünk a halogatás belső pszichológiai következményeit a 
külső történésektől. A külső következmények pl. egy rossz osztályzat, az időben le nem 
adott munka miatt. Egy ismételt kurzusfelvétel több sikertelen vizsga miatt. Ám ezen a 
helyen mi most főként a pszichológiai következményekre tesszük a hangsúlyt.

Bár eddig erről még nem tettünk említést részletesen, de a következmények attól is füg-
genek, hogy aktív vagy passzív halogató vagy-e. Ha te egy aktív halogató vagy, akkor 
szándékosan halogatod a feladatod megoldását, mert a közelgő határidő hatékonyabbá 
tesz. Bár megéled, hogy döntéseid és felhalmozódó teendőid nagy nyomást gyakorolnak 
rád, de magasabb énhatékonysággal tudsz dolgozni. A közeledő határidő nem megbénít 
vagy határozatlanná tesz, hanem éppen, hogy motiváltabbá. Ilyenkor azt érezheted, hogy 
egy „adrenalin-löketet” kapsz az utolsó pillanatban elvégzendő feladatoktól, szinte élve-
zed a kihívást, és végül is teljesíted a feladatot.

Ám mennyiben te egy passzív halogató vagy, inkább leblokkolsz, aggódsz, estleg bűn-
tudatod van és szorongást élhetsz meg. Bizonyára volt már olyan is, hogy nyugtalanság, 
esetleg lelkiismeret-furdalás jelent meg az érzéseid között, hiszen igazából csak eltoltad 
a feladat megoldását, befejezését. Látszólag úgy teszel, mintha nem figyelnél rá, de va-
lójában a nyomás a háttérben folyamatosan jelen van. Vagyis, az elkerülésnek van egy 
dinamikája, ami annyit tesz, hogy a teljesítendő tevékenység, legyen az házi dolgozat, 
prezentáció készítés, mindig ott van a tudatodban, és csak idő kérdése, mikor jelenik meg 
benned a feszültség, amit a közelgő határidő okoz. Ráadásul külön pszichológiai techni-
kát kíván tőled, hogy sikeres legyél a feszültség elfojtásában, elfedésében. 
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Ez rengeteg energiát vonhat el egyéb tevékenységedtől. Általában úgy gondolhatod az 
elhalasztott feladatok következményeként, hogy megrovást, esetleg büntetést, pl. rossz 
jegyet kapsz. Amennyiben a negatív következmények elmaradnak, akkor az elkerülés 
dinamikájának megfelelően a magatartást csak megkönnyebbülés vagy nyugalom követi. 

Ez azonban általában csak átmeneti, hiszen, ha a feladat része tanulmányaidnak, vég-
leg nem kikerülhető. Egyértelmű, hogy az elkerült feladat gondolata újra felszínre kerül, 
amely lehet, hogy inspirál, de lehet, hogy tovább bénít.

6.7. A halogatás további jellemzői a felsőoktatásban

Már a bevezetőben említettük, hogy az egyetemi tanulmányi miliő különösen kedvez a 
halogatásnak. Se a középiskolás évek során, sem pedig a munkavállalás alkalmával nincs 
ilyen csábítás a halogatásra, mint itt.

Schouwenburg és Groenewoud (2001), akik a felsőoktatásban tanuló hallgatók halogatási 
jellemzőit vizsgálták, úgy vélik „a halogatás a „normális” viselkedés része” (238. o.). 
Kutatásuk alapján a feladatok beadása halasztásának tendenciáját gyakrabban fogalmaz-
ták meg azok a hallgatók, akik valóban halogatták is azt. Másként megfogalmazva, ha te 
halogatónak véled magad, valóban halasztani is fogod a feladatok végrehajtását. Továbbá 
szintén az említett két kutató azt találta, hogy akik halogattak a feladatok benyújtásában, 
tendenciózusan késtek vizsgákról is. Te miként vagy ezzel? Hajlamos vagy rendszeresen 
késni az óráidról vagy vizsgáidról? Ugyanakkor nem találtak összefüggést a halogatás és 
a vizsgaeredmények között. Nem teljesítettek jellemzően rosszabbul a halogatók. 

Egy másik kutatás alapján a hallgatók önmaguknak tett ígérete együtt járt a végrehajtási 
szándékkal, így aki kifejezett egy általános tendenciát, hogy megtegye azt, amit mondott, 
azt a végrehajtási szándék serkentette a tanulásban (Takács, 2010). Ennek fényében java-
solhatjuk, ha megfogadsz valamit egy teljesítménnyel kapcsolatban önmagadnak, sőt ezt 
valaki előtt, mint tanú előtt teszed, akkor kisebb valószínűséggel fogod azt halasztani. A 
kimondott szónak nagy ereje van.

Bizonyára tudod, hogy egy tanulmányi félévben a számonkérések, beadandók száma nem 
egyenletesen oszlik el. Ahhoz, hogy a beadandó munkák, prezentációk, előrehozott vizs-
gák ne torlódjanak, érdemes a félév elején egy tervet készítened. Ez segíthet abban, hogy 
ne legyen túlságosan egyenetlen eloszlású a tanulásra szánt idő, vagyis a félévi terhelés 
időszakonként minimális, máskor elviselhetetlenül sok. A tervezésre még később vissza-
térünk.

Feladatteljesítés és időnyomás. Megfigyelted-e, hogy az időnyomás, illetve a rendelke-
zésre álló idő csökkenése különböző feladatok esetén más-más módon hat? Például, ha 
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kreatív feladatot kell teljesítened, vagy olyan jellegű munkát, ahol sok információ ösz-
szegyűjtésére van szükség, itt jó hatással lehet a teljesítményed minőségére a lezárás 
időpontjának kitolása. Ily módon a késés némi többlet időt biztosít, segítve az “alkotás” 
folyamatát. Ugyanakkor, ha pl. egy pénzügyi beszámolót kell elkészítened, nem feltétlen 
lesz jó hatással a megnövekedett idő a teljesítményre.

6.8. A halogatás csökkentését célzó tréningprogramok

Az alábbiakban bemutatott módszerek hasznosak lehetnek a számodra, a segítségükkel 
változtatni tudsz halogatási szokásaidon. Ám vannak olyan módszerek is köztük, amelye-
ket inkább egy-egy programba való jelentkezéssel tanulhatsz meg.

6.8.1. Hiedelmek kimondása 

Ilyen fejlesztő program lehet például a halogatáshoz kapcsolódó hiedelmek kimondása, 
azonosítása majd felülírása (Karas és Spada, 2009). A hiedelmek azonosítása során egé-
szen egyszerűen megkérdezik tőled a tréningen, hogy mit gondolsz, milyen hiedelmeid 
felelősek a halogatásodért, majd pedig arra kérnek, hogy próbálj meg alternatívákat alkot-

(Forrás: https://pixabay.com)
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ni a hiedelmeiddel szemben. Ennek kapcsán igyekeznek azt is elérni, hogy átlásd, gondo-
lataid miként hatnak a viselkedésedre. Az irracionális tényezőket minden esetben aláhúz-
zák számodra, a kérdezéses módszerrel megkérdőjelezik azt és alternatívákat alkotnak.

Egy ilyen hiedelem lehet pl. Nekem igen szegényes a szókincsem, ezért ezt az esszét nem 
tudom rendesen megírni. A fejlesztő program keretében ezzel az állítással szemben kell 
alternatív állításokat megfogalmaznod. Pl. egy ilyen alternatív állítás lehet a következő: 
Ha érdekel egy téma, színesen tudom kifejezni magam.

6.8.2. Kombinált módszerek – naplóírás – sikerek - pozitív tulajdonságok

A terepen működő gyakorlati szakemberek kidolgoztak egy olyan módszert, amely több-
féle irányzat elemeit kombinálta (Ossebaard et al., 2006). Így ha például te egy ilyen 
fejlesztő program résztvevője vagy, rendszeresen naplót kell vezess tevékenységedről. A 
dokumentálás során felhívják a figyelmedet arra, hogy fókuszálj sikereidre, saját pozitív 
viselkedésedre, azokat semmiképp ne hagyd reflektálatlanul. Továbbá az említett részfel-
adathoz a csoport vezetői illesztenek még pozitív visszajelzést személyiségedről, és erre 
biztatják a csoport más tagjait is. A fejlesztő csoportok hatékonyságát vizsgáló kutatók 
arra a megállapításra jutottak, hogy ezek a változtatások a halogatók énhatékonyságára és 
önértékelésére pozitív hatással voltak (Ossebaard et al., 2006).

6.8.3. Időkorlátozás

A halogató viselkedés egy másik dimenziójára tette a hangsúlyt az a felsőoktatásban 
tanuló hallgatók számára kidolgozott tréningprogram, amelyben a munkára szánt idő 
korlátozásával gyakoroltak hatást a személyek motivációjára. A fejlesztés abból a hipo-
tézisből indult ki, hogy amennyiben a feladatra fordítható idő mennyiségét korlátozod, 
vagy kívülről korlátozzák neked, értékesebbé válik ez az idő (ettől vonzóbbá a cél), és 
igyekszel minél hatékonyabban kihasználni azt. Te, mint a program résztvevője a felada-
taidat kezdetben napi kétszer húsz percben végezheted, azon túl nem megengedett a fel-
adataiddal foglalkoznod, továbbá heti 1-2 pihenőnapot is ajánlatos beiktatni. Amikor az 
időfelhasználásod javul, vagyis a feladatra szánt időben tényleg eléred a kitűzött célokat, 
akkor növelik a feladatra fordítható idő mennyiségét. A gyakorlati kivitelezést, illetve az 
elvégzett munka monitorozását egy online napló használata segíti (Höcker, Engberding, 
Haferkamp és Rist, 2012).

Azok a programok, amelyek a feladat elvégzésére szánt idő korlátozását helyezték fó-
kuszba, hangsúlyozták, hogy a hallgatók ennek segítségével külön tudták választani a 
munkára szánt időt és a szórakozásra szánt időt (Höcker et al., 2012). Amennyiben te 
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halogató vagy, ez azért különösen fontos, mert gyakran szenvedhetsz attól, hogy mivel 
fontos teendőid végzését folyamatosan későbbi időpontra tolod, ezért azok egy idő után 
felhalmozódnak. Így valójában megfosztod magadat a valódi szabadidőtől is, ugyanis 
amikor relaxációra, kikapcsolódásra lenne lehetőséged, általában azzal töltöd az időt, 
hogy megpróbálod bepótolni lemaradásaidat. A feladataid helyett végzett tevékenységek-
ben sem lelsz igazi örömöt, hiszen azokat áthatja a bűntudat, amit a halogatás miatt érzel. 

Vagyis, csak tovább halmozódnak a negatív érzéseid, ami nem kedvez semmilyen feladat 
teljesítésének. A gyakorlati kézikönyv szerzője, Christian (2002), azt ajánlja a haloga-
tóknak, például Neked, hogy jelölj ki olyan időintervallumot minden nap, amiben egy 
számodra kedves tevékenységet végzel, mondjuk olvasol vagy zenét hallgatsz, és minden 
zavaró körülmény ellenére igyekezz ehhez tartani magad.

6.8.4. Célidő - Óraidő

Könnyen beláthatjuk, hogy az előbbi módszerek tulajdonképpen azt segítik elő, hogy a 
tevékenységedet ne az úgynevezett célidő, hanem az óraidő alapján szervezd. Ezt a két 
kategóriát Eric Berne (1997) alkalmazta az emberi tevékenységek idejének analizálásá-
hoz. Ha feladatvégzésedet az óraidőhöz kötöd, akkor egy időben pontosan behatárolható 
pont jelöli a tevékenység kezdetét és/vagy végét, míg, ha a célidőt használod, a tevékeny-
ség végét egy cél elérése, egy munka befejezése jelenti. A tapasztalatok alapján amennyi-
ben te halogató vagy, tanulmányi feladataid elvégzését tipikusan célidőhöz kötöd, amiben 
az is szerepet játszik, hogy rendre alulbecsülöd a teljesítésre szánt időt és egy ülésben 
próbálod meg elvégezni a teljes munkát (Lay, 1986). Ha tehát a fejlesztő programban a 
saját időfelhasználásodra is szeretnél hatni, azt az óraidő és a célidő koncepciójának be-
mutatásával, illetve az óraidő gyakorlati feladatban való alkalmazásával (a munkára szánt 
idő korlátozása, vagy a szórakozásra szánt idő elkülönítése), és önreflektív tevékenységed 
ilyen szempontú kiegészítésével is elérheted.

6.9. Tanulás társas térben

Említést kell tenni még egy fontos módszerről, melyet több szerző is ajánl a halogatók 
számára, és a saját tapasztalatunkkal is egybecseng, ez pedig a társakkal való közös tanu-
lás. Ennek során a társasági élet azonnali jutalmazó értékét élvezheted, mialatt a számod-
ra kevésbé érdekes tanulmányi feladaton munkálkodsz. Ezt manapság már digitálisan is 
megoldhatod kisebb csoportokban: közös időszervezéssel és tervezéssel, online-együtt 
(csendben) töltöd az időt, együtt tanultok online.
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6.10. Relaxáció, stresszoldás

Valószínűleg megtörtént már veled, hogy egy vizsgaidőszakban, vagy egy zsúfoltabb szá-
monkérési időszakban, amikor a ZH-k és a beadandók szaporodnak, feszültebb, ingerlé-
kenyebb vagy, stressztűrő képességed nem az igazi. Környezeted esetleg mondja is, hogy 
„nem lesz így jó!”, „csinálj már valamit!”, „lazíts már egy kicsit!”, „relaxálj!”.

No és ekkor megnézed milyen ajánlatok vannak a neten, vagy a könyvesboltokban: hip-
noterápia, autogén tréning, imaginatív pszichoterápia, meditáció, jóga. Ezek közül most 
a relaxációról említünk néhány szót.

A relaxáció szó jelentése ellazulás, a legtöbb esetben az izmok ellazítását értjük alatta. 
Bizonyára érezted már, hogy amikor sok a feszültség benned, az izmaid is görcsösebbek, 
esetleg a vállad is fáj, hiszen valóban a vállad nyomja a teher. 

A relaxációs módszerek a szorongás testi és lelki tüneteinek megszüntetésére egyaránt 
szolgálnak. Ám tudnod kell, nem csak a korábban felsorolt technikák alkalmazhatóak, 
hanem relaxációnak minősül minden olyan tevékenység, amivel meg tudsz szabadulni a 
felgyülemlett feszültségtől. Ennél fogva relaxációnak tekinthető az, ha leülsz egy fotelba 
és zenét hallgatsz, továbbá az is, ha sétálsz egyet, vagy akár úszol, vagy futsz. Mindenki, 
így te is képes vagy olyan technika elsajátítására, amelyet leginkább be tudsz illeszteni 
az életviteledbe és segítségével a legteljesebb ellazulást érheted el. Fontos azonban hang-
súlyt fektetned arra, hogy a relaxáció rendszeressé váljon, azt előre a napi tevékenységek 
sorába kell iktatnod. Most lehet, hogy azt gondolod, már megint egy újabb feladat, úgy 
tűnhet, hogy sűrű teendőid listájára felkerült az is, hogy relaxálni kell. De a rendszeresség 
hatására tested és egész lényed megtanul ellazulni, valamint egyre gyorsabban és jobb 
minőségben éri el ezt az állapotot (Bíró, 2019).

6.11. Fejlesztő egyéni és csoportos tanácsadások az SZTE-n

Alapos okunk van arra, hogy az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ kínálatában 
legyenek olyan egyéni és csoportos fejlesztések, amelyek segítik a tanulási szokások po-
zitív változását. Azt tapasztaljuk munkánk során, hogy általánosak az időszervezési hi-
ányosságok: hallgatóink nem használnak határidőnaplót, manuálisan és digitálisan sem, 
illetve, ha mégis, akkor helytelenül alkalmazzák azokat. Ennek következménye, hogy 
szervezetlenek a tanulási folyamatok, melyek a halogatásban csúcsosodnak ki.

Ezen túl tipikus és igen nagy arányú a perfekcionista (tökéletesség) attitűdből eredő halo-
gatási folyamat, amely az igényes felkészülés mellett nem hatékony tanulási stratégiákat 
alkalmazva, szintén a stresszel terhelt, halogató, szervezetlen időfelhasználáshoz vezet.
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Jó hír, hogy amennyiben te halogató embernek gondolod magad, módod van bekapcso-
lódni fejlesztő tréningprogramjainkba, az egyetemi tanulmányok során. Hatására azt 
tapasztalhatod majd, hogy aktuális önértékelésed pozitívan változik, ezért kevésbé fo-
god választani a halogatást, mint viselkedést, vagyis jobban fogsz bízni önmagad re-
ális teljesítményében. Ezentúl módod lesz összevetni és közelíteni ideális énképedet 
ahhoz a képhez, amit tőled szerinted elvárnak, vagyis reálisabban tudod majd tervezni 
feladataidat. Nem utolsó sorban javulhat időgazdálkodásod, képessé válhatsz a folya-
matos önmonitorozásra. Továbbá fontos, hogy csoportos fejlesztő programjaink erősen 
fókuszálnak a társas tanulás pozitív elemeire is. Ilyen célú tréningekkel találkozhatsz az 
SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ (EÉTK) kínálatában, illetve a Neptun-
ban meghirdetett szabadon választható kurzusok között. A következő weblapokon találod 
meg az EÉTK hasznos szolgáltatásait: www.eletv.u-szeged.hu , www.sansz.hu 

6.12. Praktikus tanácsok a halogatás felszámolása érdekében 

Az egyetemi időszak izgalmas próbatételt jelent a saját időgazdálkodásod szempontjából, 
mivel az életed ez alatt a pár év alatt a legkevésbé strukturált: az óráid egy részéről szaba-
don eldöntheted, hogy látogatod-e őket vagy sem, a feladataid elvégzését viszonylag sza-
badon osztod be, a maradék időt pedig az általad választott egyéb programokkal töltöd ki. 

Tapasztalatból tudjuk, hogy önmagában a szervezés és az időmenedzsment rendszerek 
nem alkalmasak a halogatás megszüntetésére, ugyanakkor a technikák sokat segíthetnek 
abban, hogy a halogatás nehezebben, vagy ritkábban jelenjen meg.

(Forrás: https://pixabay.com/)

http://www.eletv.u-szeged.hu
http://www.sansz.hu
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Amikor időgazdálkodásról gondolkodunk, kikerülhetetlen beszélnünk a halogatással való 
megküzdésről. Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány olyan praktikát, amelyek segít-
hetnek abban, hogy hatékonyabban szervezd az időd.

6.12.1. Értsd meg a halogatásod hátterét! 

Amikor úgy érezed, hogy kísért a halogatás, akkor ezt a kísértést tekintheted figyelmez-
tető jelnek: kezdjél el önmagadra egy semleges, külső megfigyelő szemszögéből figyelni. 
Több módszer is létezik arra, hogy ezeket a megfigyeléseket kiélesítsük. Amikor úgy 
érezed, hogy elindul egy halogatási hullám, próbáld meg azonosítani a következőket:

 ɴ Mi történik most velem, bennem, körülöttem? Ismerős-e az érzés?

 ɴ Hogyan és mivel akadályozom magam abban, hogy a fontos dolgokkal foglalkoz-
zam?

 ɴ Mit mondok magamnak a helyzet valódi prioritásairól? Milyen tevékenységek 
versengenek a feladatlistámon?

 ɴ Milyen érzéseket élek meg? Hol érzem ezt a testemben? Lehet, hogy ezek ambi-
valens érzések?

 ɴ Milyen tevékenységbe kezdek végül bele? Miért épp azt választom?

Ez a gyakorlat segít abban, hogy a halogatás „mikor-mit-hogyan” elemeit azonosítsuk, 
tudatosítsuk, ami segít a háttérben álló motiváció pontosabb megismerésében. Érdemes 
most visszalapoznod a 7.3. pontban felsorolt halogatási okokhoz.

Ez a tudatosítási folyamat már önmagában segít megtörni a halogatásspirálodat, mivel 
a megfelelő okokra képes leszel reagálni. Például, ha túl nagy mennyiségű és mélységű 
a feladat, akkor legközelebb nem a helyzet elkerülésével reagálsz, hanem lebonthatod a 
projektet kisebb alfeladatokra, amik könnyebben elvégezhetők. El kell fogadnod, hogy 
lesznek menetközben változtatások a tervben, és azt is, hogy időnként vissza fogsz esni, 
és újra halogatni fogsz. Fontos, hogy ezt ne kudarcként éld meg, hanem a tapasztalás 
lehetőségeként, a fejlődés állomásaként!

6.12.2. Keress lelki és testi erőforrásokat! 

A tanulás során, különösen vizsgaidőszakban olykor szembe kell nézned a kimerültség 
állapotával. A halogatás gyakran akkor jelenik meg, amikor kimerülsz. Erről már koráb-
ban is írtunk. Mivel az akaraterőd egy véges erőforrás, fontos, hogy éppen úgy tekints rá, 
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mint bármely másik energiára (evés, alvás) – ha használod, akkor pótolnod is kell. Fordíts 
tudatosan időt arra, hogy visszatöltsd az energiáidat. Bár látszólag ez is viszi az időt, való-
jában sokkal többet hoz a konyhára, mint hinnéd. Kezdd a reggelt olyan tevékenységgel, 
ami energiát ad neked! Fontos, hogy tekintsd át azokat a tevékenységeidet, amelyeket a ha-
logatáskor végzel – ezeket időrablóknak nevezzük. Jellemzően alacsony energia befekte-
tést igénylő, „biztonságos” tevékenységek, amelyek elterelik a figyelmedet, viszont jellem-
zően nem adnak valódi feltöltődést (Sorozatnézés, Facebook, Instagram, álmodozás vagy 
számítógépes játékok). Ezeknek az azonosítása és a minimalizálása a következő lépés.

6.12.3. Dolgozz tudatos szervezéssel! 

A halogatás hátterében gyakran a szervezetlenség, strukturálatlanság áll, ezért fontos, 
hogy dolgozz ki egy olyan rendszert, amiben hatékonyan tudsz működni. Ez mindenki-
nek egyedi, ezért érdemes kísérletezni, és megtalálni a csak hozzád illőt.

 ɴ Ütemezd be az ismétlődő eseményeket (pl.: bevásárlás, takarítás) és automatizáld 
őket. Ez nagyon sokat könnyít az időstrukturáláson.

 ɴ Minimalizáld az időrabló tevékenységeket, amik sok időt felemésztenek, ala-
csony hasznuk mellett (pl.: szelektáld ki az értelmetlen hírleveleket).

 ɴ Időzítsd azokat a feladataidat, amelyek nagy koncentrációt igényelnek olyan idő-
sávokra, amikor kicsi az esélye, hogy valami, vagy valaki megszakíthat.

 ɴ Legyél képes feladatot delegálni! Tedd fel a kérdést: van olyan, bizonyos felada-
tod, amelyet valakire rá lehet bízni? Fontos, hogy ebben is működjön a kölcsö-
nösség és ne tegyél túl nagy terhet a másikra. Ha viszont tudod, hogy egy barátod 
ma bemegy a Tanulmányi Osztályra, elhozhat neked egy nyomtatványt, cserébe 
legközelebb te segíted ki valami szívességgel.

 ɴ Használj egy felzárkózó (catch-up), fenntartó (keep-up) és egy előredolgozó 
(get-ahead) rendszert. Készíts 3 iratrendszert/teendőlistát az előbbi címkékkel. 
A felzárkózó feladatok azok, amelyeket régen halogatsz és tudod, hogy továbbra 
is időszerűek és fontosak. A fenntartó rendszer azokat a feladataidat tartalmazza, 
amelyek a napi tevékenységlistádra rá szoktak kerülni. Az előredolgozóba pedig 
olyanok kerülnek, amelyekre ha időt szánnál, akkor jelentősen segítenék a hét-
köznapjaidat. Jól látható, hogy a célod a felzárkózó rendszer teljes ledolgozása, 
„kiürítése”, majd a fenntartó rendszer kezelése (hogy ne alakuljon ki „hátralék”). 
Minden nap szánj időt az előredolgozó rendszerre is!!! Hidd el, megéri.

 ɴ Legyen teendő (to do) listád. Használj egy olyan állandó füzetet vagy akár tele-
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fonos alkalmazást, amely segíti a teendők listázását. Egy ilyen lista sokat segíthet 
abban, hogy amikor lehetőséged van valamit elintézni (pl.: mert éppen arra jársz), 
akkor valóban eszedbe is jusson az adott feladat.

6.12.4. Alkalmazd a 10 perces szabályt! 

Meglepően hatékony módszer a nagyobb, hosszabb távú projektek elkezdésére: első lé-
pésként határozd meg, hogy 10 percet foglalkozol egy feladattal. Amikor letelt, dönthetsz 
arról, hogy hosszabbítasz-e további 10 percre, vagy itt megállsz.

6.12.5. Tűzz ki célokat! 

A célok tervek nélkül, gyakran vezet halogatáshoz. A visszafelé tervezés módszere során 
rátekinthetsz az előtted álló évre. Képzeld el, hogy egy évvel később van. Egy hatékony 
év áll mögötted, ami során nem tökéletesen szűnt meg a halogatásod, de sokat fejlőd-
tél ezen a területen. Ebből a fantáziabeli jövőképből próbáld meg visszafejteni, hogy 
mit tettél azért, hogy elérd a fontos céljaidat. Lépésről lépésre, egészen a mai napig. A 
célkitűzés mindig legyen a SMART szempontoknak megfelelő:

(Forrás: https://hszi.bme.hu/page/330/.)

- Specific – konkrétan megfogalmazott
- Measurable – mérhető
- Attainable – elérhető
- Relevant – releváns
- Time-related – határidőhöz rendelt

6.12.6. Kövesd nyomon miként változnak halogatási szokásaid! 

Honnan fogod tudni, hogy fejlődsz, hogy változol a szóban forgó kérdésben? Döntsd el, 

S
Specific

M
Measurable

A
Attainable

R
Relevant

T
Time-related
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hogy a közeljövőben 10%-kal kevesebbet fogsz halogatni. Fogalmazd meg ezeket, írd le 
egy naplóba és időnként nézz rá! Készíthetsz egy diagramot, ami mutatja a napi haladási 
folyamatot egy fontos feladat (pl.: szakdolgozatírás) kapcsán. A függőleges tengelyre egy 
beosztást jelölj 1-100-ig, a vízszintes tengelyre pedig a napok kerülnek. Jelöld meg min-
den nap, hogy mennyit haladtál előre. Ha egymás után több nap is azt tapasztalod, hogy 
nincs előrelépés, akkor ez egy valódi „tükör” lehet a halogatásodról.

6.12.7. Merj támogatást kérni!

Keress egy, vagy akár több támogató csoportot, közösséget. Sokkal könnyebb megküzde-
ni a halogatással, ha vannak, akik megértenek és támogatnak ebben (pl.: egy tréningen). 
Valamint fordulhatsz barátokhoz, családtagokhoz, hogy időnként kérdezzenek rá arra, 
hogy hogyan haladsz a fontosabb feladataiddal, és akikkel meg tudod osztani nehézsége-
idet, vagy akár sikereidet is. Nem utolsó sorban fordulhatsz az egyetemen az EÉTK-hoz 
is (Forrás: https://hszi.bme.hu/page/330/).

Összegzés

Ebben a fejezetben a halogatásról olvashattál, amely igen gyakori jelenség az egyetemi 
életvezetés során. Megmutattuk a jelenség mögött álló okokat, felhívtuk a figyelmet a 
következményekre, végül megmutattuk miként tudsz konstruktív stratégiákat, módsze-
reket használni a feladataid teljesítéséhez. Abban is iránymutatást adtunk neked, hogy 
hol kereshetsz fejlesztő programokat az SZTE-n belül egyéni és csoportos keretek közt 
egyaránt.

Ellenőrző kérdések:

1.) Milyen hiedelmeid vannak a halogatással kapcsolatban?

Fogalmazz meg ezek közül hármat! Majd állíts velük szemben pozitív kijelentéseket!

2.) Adj rövid tanácsot egy elsős egyetemi hallgatónak a halogatás elkerülése érdekében!

3.) Készíts feladattervet magadnak a következő hónapra! Ügyelj a megtanult szempon-
tokra!
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Motiváló üzenet: 
A feladataiddal való zsonglőrködés helyett az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központban 

Zsonglőr Kurzussal fejlesztjük koncentrációs képességedet.

(Forrás: https://u-szeged.hu/sztehirek/2016-januar/zsonglor-kurzust-hirdet)
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7. FEJEZET 

Számonkérési formák és túlélési stratégiák
Dr. Lippai László Lajos

„Minden csata már azelőtt eldől, hogy elkezdték volna vívni”

(Szun ce)

Bevezetés

Az ókori kínai bölcselő és stratéga –Szun ce – fenti szavainak az egyetemi hallgató életé-
ben is jelentősége van. Nem mintha a számonkérés „csata” lenne, bár természetesen tétje 
minden egyes számonkérésnek van. Tét lehet az önbecsülésed, vagy az ösztöndíj, vagy 
akár a tanulmányaid folytatási lehetősége is. A fenti idézet igazsága viszont ott van, hogy 
ha egy vizsga vagy beadandó határideje előtt csak egy-két nappal kezdesz el tájékozódni 
arról, hogy mi szükséges a teljesítéshez, akkor bizony előfordulhat, hogy kulcsfontossá-
gú teendőkről, feladatokról már lemaradtál, melyek pótlására nem biztos, hogy abban a 
félévben lehetőséged lesz. 
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A fenti gondolatmenet tanulsága az, hogy a számonkérésekre való felkészülés a félév 
elején kezdődik, a tantárgyi program és az abban foglalt követelmények gondos át-
tanulmányozásával. A Szegedi Tudományegyetemen tanulási eredmény alapú tantár-
gyi programokkal, vagy más kifejezéssel – tantárgyleírással - fogsz találkozni, amit a 
kurzus oktatója a CooSpace rendszerben már a szorgalmi időszak elején, a félév első két 
hetében számodra is elérhető módon közzétesz.  

Ebből nemcsak azt tudhatod meg, hogy mit fogtok tanulni a félév során, hanem azt is, 
hogy mit kell tenned azért, hogy a kurzus kreditjeit megszerezd, valamint azt, hogy mi-
lyen számonkérési formával zárul a kurzus (SZTE, 2021).

Fontos: sok tárgy tantervi programjának olyan a felépítése, hogy ha nem teljesí-
tesz bizonyos félévközi feladatokat, akkor nem vagy vizsgára bocsátható. Félévközi 
feladat lehet például az, hogy részt kell venned bizonyos foglalkozásokon a félév során. 
Ezeken az előadásokon, szemináriumokon vagy gyakorlatokon „katalógus” van, és az 
oktató nyilvántartja a résztvevőket. Ha nem teljesíted az óralátogatási kötelezettségeidet, 
előfordulhat, hogy nem is vizsgázhatsz abból a kurzusból. 

De lesznek olyan kurzusaid is, ahol „referátumokat”, órai beszámolókat kell tartani ah-
hoz, hogy vizsgázhass. Olyan is előfordulhat, hogy „félévközi zárthelyi dolgozat”, köz-
keletű nevén „ZH” megírása szükséges a szorgalmi időszakban. 

Van olyan tárgy, ahol a félévközi feladatok bizonyos mértékig beszámítanak a félév végi 
érdemjegybe. De lesz olyan kurzusod is, ahol „tiszta lappal” indulhatsz a vizsgán, viszont 
ahhoz, hogy vizsgázni mehess, bizonyos feltételeket teljesítened kell a szorgalmi időszak 
alatt. 

Készülj arra, hogy az oktatóid kreatívan kombinálni fogják a fenti lehetőségeket. Ezért 
érdemes már a félév elején tájékozódnod arról, hogy egy-egy konkrét tantárgyad esetében 
mi a helyzet. 

Ha az előfeltételek teljesültek, akkor jut szerephez a számonkérés. A számonkérés, az 
SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján az ismeretek, készségek és képességek 
elsajátításának, megszerzésének – értékeléssel egybekötött – ellenőrzési formája (SZTE, 
2021). A számonkérés tehát nemcsak ismeret felmérésére irányulhat, hanem sokszor 
olyan készségek, képességek értékelésére is, amelyek elsajátítása hetekig, hónapokig tar-
tó folyamatos gyakorlást igényel. 

A számonkérés formája lehet kollokvium, gyakorlati jegy, beszámoló, alapvizsga, szi-
gorlat. A tanulási eredmény alapú tantárgyleírásban ezt is megtalálod, de emellett még 
nagyon sok fontos információt is megtudhatsz a vizsgáról. Kiderül ebből a dokumentum-
ból, hogy szóbeli vagy írásbeli számonkérésre kell-e számítanod. Megtudhatod, hogy 
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ötfokozatú, háromfokozatú vagy kétfokozatú értékelés lesz-e a tárgyból. Tájékozód-
hatsz az érdemjegy kialakításának módjáról. De megismerheted azt is, hogy miből érde-
mes készülni (irodalomjegyzék) és milyen segédeszközöket lehet majd a számonkérés 
során használni (ha lehet) (SZTE, 2021). 

Ezeket az információkat már a félév elején érdemes összegyűjtened, mert így tudod majd 
kialakítani a felkészülési és tanulási stratégiád. Ez a stratégia időgazdálkodási kérdéseket 
is magában foglal: bizony, érdemes a félévközi teendőid időbeosztását is elkészítened, 
éppúgy, mint ahogy a vizsgaidőszakra vonatkozó vizsganaptárad is ki kell majd alakíta-
nod. Másrészt a különböző vizsgatípusokhoz más-más tanulási stratégiát érdemes alkal-
maznod. Ebben a fejezetben ehhez kapsz majd segítséget. 

7.1. Szóbeli számonkérési formák

Kis kupacban elegánsan öltözött hallgatók beszélgetnek a folyosón, egy 
zárt fehér ajtó közelében. Szanaszét pakolt jegyzetek, néha nevetés, néha 
feszült csend. Néhányan távolabb sétálnak papírjaikba merülten, és az 
utolsó információmorzsákat próbálják a fejükbe tölteni. Mások, akik már 
TÚL VANNAK RAJTA, az esti party részleteit tervezgetik, és szolidárisan 
együtt vannak a még várakozókkal. Váratlanul nyílik az ajtó, kilép egy 
fáradt, de láthatóan megkönnyebbült hallgató. Hirtelen odarebben 
mindenki, és záporoznak a kérdések: Megvan? – Melyiket húztad? – 
Mit kérdezett? – Milyen kedve van? Közben valaki izgatottan szedegeti 
a holmiját és belép a fehér ajtón. Az ajtó csukódik, a folyosón lassan 
mindenki újra elcsendesedik és folytatódik a feszült várakozás …

A szóbeli vizsga az egyetemi élet szerves része. Kívülről egy külső szemlélő nagyjából 
ezt látja belőle. Az, hogy számodra hogy fog kinézni egy szóbeli vizsga, nagyon sok té-
nyező függvénye. Ebből fogunk néhányat kifejteni a továbbiakban.
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A szóbeli vizsga szereplés. Nem teátrális színpadi szereplés, de előadói készségeket 
mindenképpen igényel. Hogy viszonyulsz a szerepléshez? Mi volt a titka annak, amikor 
korábban jól szerepeltél? Mi vált be egy-egy órai kiselőadásod esetében, még a középis-
kolában? A szóbeli vizsgázást lehet és kell is tanulni. Ennek legjobb módja az, ha minden 
vizsga után magadban is értékeled, hogy számodra mi működött és mi nem egy-egy vizs-
gahelyzetben. Másrészt viszont az is igaz, hogy csak a szereplés, a „jó beszélőke” nem 
lesz elegendő a vizsgán, az oktatók egész biztosan konkrétumokat is szeretnének majd 
hallani az anyagból. 

Az is lényeges, hogy nem vagyunk egyformák a szereplés vonatkozásában. Az, hogy 
mennyire szeretünk szerepelni, olyan személyiségvonásaink kérdése is, amelyek nem 
változnak egykönnyen. Az extrovertált, könnyed, laza, társaságkedvelő személyiségje-
gyek bizony előnyösek szóbeli vizsgán. Természetesen a csendesebb, visszahúzódóbb 
hallgatók is kaphatnak jó jegyet, de nekik a szerepléshez kapcsolódó kommunikációs 
készségekre tudatosabban kell figyelniük. Az ok egyszerű: az oktató csak azt tudja osz-
tályozni, ami a vizsgán elhangzott. Így hát annak ellenére, hogy a személyiségvonások 
nem fognak egykönnyen megváltozni, az előadói készségeket lehet és érdemes is gyako-
rolni. Így kompenzálhatóak a viszonylagos hátrányok (a társaságkedvelő hallgatóknak 
meg inkább az írásbeli vizsga fog kihívást jelenteni, de erről majd később) (N. Kollár és 
Szabó, 2004). 

Sokat jelenthet számodra, ha tudod, hogy egyik vizsga sem olyan borzalmas, mint a 
híre. A hallgatótársaid hajlamosak lesznek arra – akaratlanul is -, hogy fokozzák egy 
vizsga borzalmasságának a hírét. Ha sikerült nekik, pont azért lesz annyira borzalmas a 
vizsga, hogy a saját teljesítményük értéke nagyobb legyen. Ha nem sikerült, a „borzal-
masság” kiváló mentség, könnyebb erre hivatkozni, mint beismerni, hogy bizony nem 
megfelelően készültek fel a megmérettetésre. 

Neked viszont egyáltalán nem mindegy, hogy mibe éled bele magad. Ha a vizsgára készü-
lés során ezerszer beleéled magad abba, hogy azon a vizsgán Mordor sötét pokla vár majd 
rád, annak bizony hatása van arra, hogy a valós helyzetben mit érzel majd. Érdemes tehát 
ezt az érzelmi megerősítést pozitív képekkel a javadra fordítani: képzeld el, hogy lazán, 
nyugodtan és folyamatosan felelsz. És akkor ez fog működni. Ha észreveszed, hogy ismét 
erősödik a „borzalomizáció” benned, érdemes megállítani ezt a belső mozit, és berakni 
a pozitív tartalmú tekercset. És a belső mozi pár percétől felfrissülve irány a tanulás … 
(Newport, 2006).
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7.1.1. Szóbeli számonkérési formák: kollokviumok, szigorlatok

A szóbeli számonkérés két gyakori formájáról érdemes külön is szót ejteni. Egyetemi 
tanulmányaid során gyakran fogsz kollokválni, és elő fog fordulni az is, hogy szigorla-
toznod kell. 

A kollokvium az előadásokra épülő tantárgyak jellegzetes számonkérési formája. Van 
szóbeli és írásbeli kollokvium is, ebben az alfejezetben a szóbeli kollokvium sajátosságait 
fogjuk elemezni. Az eredeti, latin ’colloquium’ kifejezés jelentése is az, hogy ’beszélge-
tés’, tehát a kollokvium eredendően szóbeli vizsgaforma volt, utána bővült további variá-
ciókkal. Kollokviumokra a vizsgaidőszakban kerül sor, és ötfokozatú érdemjeggyel zárul. 

A szigorlat több tantárgy anyagának átfogó, szintetizáló ismeretét számonkérő szóbeli 
vizsga. A szigorlatot legalább kéttagú bizottság előtt fogod letenni. Lehet írásbeli része 
is, általában beugróként, lehet gyakorlati része is, amikor valamilyen készségedről kell 
számot adnod, de a szigorlaton szóbeli felelet mindig történik. Szigorlatra is a vizsgaidő-
szakban kerül sor, és ötfokozatú érdemjeggyel zárul (SZTE, 2021). 

7.1.2. A felelet felépítése

Valószínűleg neked is az az első gondolatod a szóbeli vizsgák kapcsán, hogy mit fognak 
ott kérdezni. Bármilyen furcsa is a válasz: először arra kell, hogy felkészülj, hogy semmit 
nem kérdez az oktató. 

A félév elején kapott tantárgyleírásban olvasható a kurzus tematikája, vagyis az előadá-
sok során feldolgozott témakörök tételes listája. Jó néhány kurzus esetében ez egyben a 
szóbeli vizsga tételsora is. Ha nem, akkor az oktatók ezt rendelkezésedre fogják bocsáta-
ni. Első feladatod tehát az, hogy minden egyes tételből úgy készülj fel, hogy segítő kér-
dések nélkül, önállóan is ki tudd fejteni az adott témát. Így a szóbeli feleleted felépítését 
nem a vizsgán kell elkezdened, hanem jóval korábban, a félév során, amikor kidolgozod 
a magad számára az adott tételt (Orr, 2010).

A szóbeli feleletre való felkészülésnek három lépése van. Első lépésben érdemes meg-
értened azt az anyagrészt, amelyet az adott tételhez fel kell dolgoznod. Ehhez számos 
segítséged kapsz tanulmányaid során oktatóidtól: órai előadásokat, esetlegesen akár az 
órai előadások vázlatát is, a kötelező és ajánlott irodalmakat. De a megértéshez nagy se-
gítséget nyújtanak az órákon készült saját jegyzeteid is. A szóbeli tételek kidolgozásának 
első lépése tehát mindezen anyagok összegyűjtése és áttekintése, értelmezése. 

A következő lépés a tétel kidolgozása. Ebben a magad számára készült jegyzetben érde-
mes összegezned, hogy mit kell majd felidézned a vizsgán. Lényeges, hogy itt tisztázd 
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azokat az alapfogalmakat, amelyekre a tétel épül. Ha számodra már ismert magyar kife-
jezés van az adott szakmai – szakterületi fogalomra, vedd figyelembe, hogy valószínűleg 
más értelemben használják az oktatóid, mint ahogy az a köznyelvben megszokott. Figyelj 
arra, hogy ezt a különbséget meg tudd fogalmazni, ki tudd fejteni a rendelkezésedre álló 
anyagaid alapján (Orr, 2010). 

Ha számodra ismeretlen kifejezés vagy rövidítés szerepel az anyagban, mindenképpen 
nézz utána egyrészt a tananyagban, másrészt az idegen szavak és kifejezések szótárában. 
Tartsd szem előtt: ha nem értesz egy kifejezést, elmagyarázni sem tudod majd!

Egy rövid kitérő: mások jegyzeteinek használata. Egy tétel kidolgozása bizony időigé-
nyes, fáradtságos munka. Nem véletlen tehát, hogy ha lehet, a hallgatók számos módon 
próbálják egyszerűsíteni ezt a feladatot. Nem titok, egy-egy nehezebb vizsga kapcsán 
sokszor évekig keringenek „kidolgozott tételek” a hallgatók közt. Az oktatók ezt onnan 
veszik észre, hogy egy-egy rosszul kidolgozott tétel alapján sorra bukkannak elő típushi-
bák, amit viszont már csak a saját kárán okulva korrigálhat majd a pórul járt hallgató ... 
Ha ilyen anyagokat használsz, akkor „képletesen” nézz a körmére egykori hallgatótársad-
nak. Ez azt jelenti, hogy a tananyagok és órai jegyzeteid alapján kellő forráskritikával állj 
ezekhez az irományokhoz. Előfordulhat, hogy a sorstársad anno eleve rosszul értett meg 
valamit, és ezt adta tovább. Megtörténhet az is, hogy a kollega jegyzete jó, csak éppen 
számodra nem érthető, hogy pontosan miről is van benne szó. Ő is egy nagyobb anyag-
részt sűrített, és számára világos volt, hogy mit jegyzetel ki, de neked a háttérszöveg 
ismerete nélkül már nem érthető. Ha így tanulsz más jegyzetéből, az a szóbeli feleletedre 
is rányomja bélyegét: elmondasz egy betanult jó mondatot, de kifejteni már nem tudod 
majd. Sok időd elveszi az értelmetlen szöveg biflázása és nem kapsz érte jó jegyet. És az 
is előfordulhat, hogy már mást vagy valamit már másként tanít az oktató. Mert az oktató 
is és a tudomány is folyamatosan fejlődik, és a tavalyi válasz idén már elavult. Meg fo-
god látni, hogy sokkal eredményesebb és hatékonyabb, ha a magad módján, magadnak 
dolgozod ki a tételeket. 

Visszatérve a felkészülés menetéhez: sok hallgató elköveti azt a hibát, hogy a tételek 
kidolgozása és „memorizálása” után azt gondolja, hogy felkészült a vizsgára. A „memo-
rizálás” alatt legtöbbször olyan passzív tanulási technikákat értenek, ami az anyag lapoz-
gatását, sorkiemelővel történő újra és újra áthúzását, illetve az anyag újra - újra olvasását 
és átnézését jelenti. A probléma ezzel az, hogy a szóbeli vizsga utolsó lépésére, az anyag 
reprodukálására való felkészülésben ezek a módszerek nem jelentenek nagy segítséget. 
Ha lapozgatjuk az anyagot, akkor könnyen támad az az érzésünk, hogy „ezt is tudom, ezt 
is tudom”. De ha elő kell adnunk ezt az anyagot, akkor viszont nem tudjuk felidézni a 
„tanultakat”. A sikeres szóbeli felelethez tehát nemcsak értenünk és felidéznünk kell az 
anyagot, hanem a felidézett anyagot elő kell tudnunk adni. Ebben a legnagyobb segítsé-
get azt jelentheti számodra, ha a kidolgozott tételből készítesz egy maximum egy A/4-es 
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oldal terjedelmű vázlatot a magad számára. Ez az oldal csak hívószavakat, kulcsmonda-
tokat tartalmazzon, a feleleted vázát. A reprodukálás gyakorlása azt jelenti, hogy először 
ennek a vázlatnak a felhasználásával add elő, amit a vizsgán mondanál akkor, ha a tanár 
nem kérdez közbe. Próbáld elmagyarázni az anyagot, mintha olyan embernek mondanád, 
akinek teljesen új ez a téma. Először legyen előtted a vázlatod, majd fokozatosan próbáld 
egyre kevesebbet belepillantva előadni az adott tételt (Orr, 2010). 

A szóbeli vizsgákon a tételhúzás után általában van felkészülési idő. Ha ezeket a lépé-
seket betartva készültél a vizsgára, akkor a tételhúzás utáni felkészülés alatt nincs más 
dolgod, mint az, hogy a kapott papírra vetve visszaidézd a vázlatod. És a szóbeli feleletnél 
a vázlatodba bele-bele tekintve már csak elő kell adnod azt, amit már sokszor gyakoroltál. 

A szóbeli feleleted felépítésénél tartsd szem előtt, hogy három fő részből kell állnia. Ér-
demes egy rövid, 1-2 perces bevezetéssel kezdened. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy 
címszavakban bemutatod a vázlatod, azokat a főbb sarokpontokat, amiről beszélni sze-
retnél. Ezután jön a tárgyalás rész, ahol az alapfogalmakra építve kifejted a témakör 
összefüggéseit. Végül, a konklúzióknál a téma fontosságára, gyakorlati jelentőségére 
érdemes kitérned (Orr, 2010). 

Eddig azt az opciót dolgoztuk fel, hogy mi történjen akkor, ha nem kérdez az oktató. 
Joggal merülhet fel benned az a kérdés, hogy: „És mi lesz akkor, ha kérdez?” A legtöbb 
esetben a kollokvium tényleg „beszélgetés”, ahol pár perces felvezetés után szakmai kér-
dések megvitatása zajlik. 

Sok esetben megtörténik, hogy ha az oktató hall egy jó bevezetőt, akkor már van egy 
benyomása az általános tájékozottságodról az adott témában. Ekkor előfordulhat, hogy 
nem várja el a teljes tétel részletes bemutatását, hanem egy-egy résztémára kérdez rá, és 
annak alaposabb kifejtését kéri tőled. Ez már egy nagyon jó jel, és a vázlatkészítő munkád 
sikerességét jelzi!

Természetesen oktatói kérdések a részletes kifejtés közben is előfordulhatnak. Ezek le-
hetnek további részletekre, esetleg összefüggésekre vagy gyakorlati alkalmazásra vo-
natkozó kérdések is. Ezekre a kérdésekre is tudsz előre készülni, méghozzá két módon 
(Newport, 2006). 

Egyrészt még az órán, az előadások alatt érdemes felírnod az adott oktató „költői”, ma-
gának szóló kérdéseit vagy a hallgatósághoz címzett konkrét kérdéseit (és természetesen 
összegezni a válasz főbb elemeit). Ezek a kérdések jó eséllyel a vizsgán is elhangozhat-
nak. Ha a felkészülés során áttekinted ezeket a kérdéseket, a vizsgán sem fognak nagy 
problémát jelenteni számodra.
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A másik lehetőség az, hogy magad próbálsz kérdéseket feltenni magadnak az adott téma-
körben, és egy belső „kérdés – felelet” párbeszéd formájában ellenőrzöd, hogy érted-e az 
anyagot. Felteszel egy kérdést, válaszolsz magadnak fejből, majd ellenőrzöd a jegyzete-
idben, hogy helyes volt-e a válasz. Ha van tanulótársad, ami nagyon hasznos lehetőség a 
szóbeli vizsgára való készülésnél (is!), egymástól is kérdezhettek (Newport, 2006).

Érdemes tudnod arról is, hogy az oktató olyat is kérdezhet az adott témában, amiről „nem 
volt szó” korábban. Ezeknek az oktatói kérdéseknek is van funkciója: általában a hallgató 
problémamegoldó és vitakészségének felmérését szolgálják. Egyrészt egy ilyen kérdés is 
jó jel, mert az jelzi, hogy a szakmai alapok bemutatásával már elégedett az oktató! Ilyen 
kérdések esetében nyugodtan mondd ki azt, hogy mire asszociálsz a kérdés kapcsán az 
anyagból, milyen ismereteidet mozgósítod a kérdés megválaszolására. Hangosan is gon-
dolkodhatsz! Sokszor az oktató gesztusai, arckifejezése is jelzi, hogy jó irányban gondol-
kozol-e. Ez is nagy segítség lehet számodra. És ha végképp nincs első reakciód, kérj pár 
pillanat gondolkodási időt, pillants a vázlatodba, és keress ilyen kapaszkodókat. Ebben az 
esetben is az a lényeg, hogy minél előbb próbáld folytatni a feleleted.

A fentiekből is látható, hogy a szóbeli vizsga széleskörű felkészülést, változatos tudást és 
készségeket igénylő vizsgaforma, amelyet egyetemi tanulmányaid alatt fogsz kitapasztal-
ni. Éppen ezért fontos, hogy a már meglévő tapasztalataid – pl. érettségi, korábbi vizsgák 
stb. – felhasználásával, az egyes vizsgák tapasztalatainak értékelésével tudatosan építs 
fel magadnak egy „vizsgarutint”. Ami működött, tartsd meg, ami nem, azon változtass. 
Bizonyos mértékig minden vizsgázó tanulási stratégiája egyedi, így a fentieket is inkább 
kiindulópontnak tekintsd a saját módszered kialakításában (Newport, 2006; Orr, 2010).

7.1.3. Megjelenés, viselkedés szóbeli vizsgán

A szóbeli vizsgán vizsgára alkalmas állapotban érdemes megjelenni. Ezt a látszólag 
egyszerű feltételt nem is mindig olyan egyszerű teljesíteni. 

A vizsgára alkalmas állapot egyik fontos eleme a kipihentség. Ha a felkészülés során 
feltorlódnak a feladatok, és egy utolsó áttanult éjszakán próbálsz meg mindent behozni, 
akkor másnap, fáradtan és kialvatlanul nehéz lesz a vizsgán koncentrálni, és az oktatói 
kérdésekre kreatívan válaszolni. Ráadásul ezt az oktató is látni fogja rajtad …

A vizsgára alkalmas állapothoz az ápolt, elegáns megjelenés is hozzátartozik. Fontold 
meg: a ruházatod, az öltözködési tartozékaid, a hajviseleted, az ápoltságod beszéd nélküli 
üzenetet hordoznak rólad, a személyiségedről. A formális találkozókhoz, tárgyalások-
hoz hasonlóan a szóbeli vizsga esetében is érdemes kerülni az extravaganciát (Newport, 
2006; Orr, 2010). 
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A következő fontos összetevője a vizsgára alkalmas állapotnak a vizsgadrukk kontroll 
alatt tartása. A vizsgával járó izgalomnak bizony hatása van a mentális teljesítőképessé-
günkre. Vannak olyan vizsgahelyzetek, amikor a drukk rontja a teljesítményünket: ebben 
az esetben a) a hallgató vagy túlpörög, kapkod, pánikba esik és nem tud világosan gon-
dolkodni vagy b) ledermed, és mentális blokkot tapasztal, és még az sem jut eszébe, amit 
egyébként üzembiztosan tud. Ezt a jelenséget debilizáló vagy butító vizsgaszorongásnak 
hívjuk.

A vizsgadrukk azonban nem mindig káros. Van olyan, hogy a vizsga izgalmának a hatására 
az optimális mentális teljesítményszintre kerülünk, ami pont „középen”, az alul- és túlin-
gerlés között van. Ebben az esetben a hallgató úgy érzi, hogy a vizsgán „többet tud, mint 
amit tanult”, és a vizsga izgalmának hatására jóval hatékonyabban gondolkodik és kom-
binál. Sokat segíthet, ha figyelsz az izgalmi szintedet befolyásoló szokásaidra. A vizsga 
izgalmára például a kávé, az energiaital stb. hatása ráerősíthet, így a vizsga előtt még élén-
kítőnek érzett ital a vizsgán könnyen pánik alapját képezheti (N. Kollár és Szabó, 2004). 

De az is segíthet, ha felismered, hogy a pánik felé hajlasz, ilyenkor egy-két gyors relaxáló 
hatású mélylégzés (számolsz és közben kilégzés: 1-2; belégzés 1-2-3-4; benntartás 1-2; 
kilégzés 1-2 ….- 6-8) segíthet abban, hogy csökkenjen a feszültséged (Orr, 2010).

A vizsgadrukk kontroll alatt tartását nagymértékben segíti, ha gondosan utánanézel min-
den olyan információnak, ami a vizsga körülményeire vonatkozik. Mikor kezdődik a 
vizsga? Hogyan fogsz időben és kényelmesen odaérni? Milyen eszközökre, okmányok-
ra lesz szükséged a vizsgán? Hol lesz a vizsga? Ha számodra ismeretlen helyen lesz a 
vizsga, a megelőző napokban találd meg, hová kell menned stb. Nagyban fokozhatja a 
vizsgadrukkodat, és csökkentheti a koncentrációd, ha az utolsó pillanatokban ilyen jel-
legű problémákon kell aggódnod. A szóbeli vizsgára is vigyél magaddal tollat, lehetőség 
szerint többet is, tartaléknak. A felkészülési idő alatti jegyzetírásnál lesz szükséged az 
íróeszközre (Orr, 2010).

A szóbeli vizsgák protokolljához hozzátartozik, hogy az éppen felelő hallgatótársad 
hagyd nyugodtan vizsgázni. A személyi okmányaid előre készítsd elő, nem jó rád vára-
kozni annak a társadnak, aki már épp felelni készül. Általában többen készültök egyszer-
re, őket sem szabad és nem is illik kérdésekkel zavarnod. Mobiltelefon használata sem 
megengedett ezért érdemes repülő üzemmódba tenned, vagy kikapcsolnod. 

Ha beléptél a helyiségbe, és üdvözöltétek egymást, azután az oktató által meghatározott 
módon húzol tételt vagy tételeket, melyek kidolgozására rendszerint 15-20 perced van. 
Van olyan hallgató, aki, ha úgy érzi, hogy „mumus” tételt húzott, azonnal feladja az adott 
vizsgaalkalmat. Ezt az eljárást kevésbé ajánljuk. Ha elakadtál, akkor sem érdemes rögtön 
visszaadni. Ha adsz magadnak egy kis időt, akkor oldódhat a mentális blokkod, és egyre 
több mindent tudsz papírra vetni, és meglesz a jó felelet. 
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Ha mégsem jön az ihlet, akkor is érdemes végighallgatnod néhány társad feleletét. Képet 
kapsz az adott tanár vizsgáztatási stílusáról, láthatsz mintákat jó feleletre, tanulhatsz a 
társaidtól (Newport, 2006).

Szerencsés esetben azonban nincs más dolgod, mint papírra vetni a vázlatod, és elmon-
dani, amit jó párszor már gyakoroltál. Válaszolsz néhány kérdésre, és már fogadhatod is 
az elismerő szavakat. 

7.2. Írásbeli számonkérési formák

Az írásbeli számonkérési formák részben más felkészülési és tanulási stratégiát igényel-
nek a korábban bemutatott szóbeli vizsgákhoz képest. Az írásbeli vizsgák esetében két 
nagyobb kategóriával találkozol majd: a) az írásban beadandó dolgozatok széles köre, il-
letve b) az írásbeli vizsgák többféle variációja. A félév elején érdemes a tantárgyleírásból 
tájékozódnod arról, hogy az írásbeli számonkéréssel záruló aktuális kurzusod melyik 
kategóriába esik. Előfordulhat persze az is, hogy az oktató a beadandó anyagok és az 
írásbeli vizsga valamilyen kombinációját fogja előírni számodra. 

7.2.1. Beadandó dolgozatok 

Péntek este van, éjfélig még van fél óra. Egy fáradt hallgató ül a laptopja 
előtt. Egyedül ül az asztalánál, a többiek már rég elmentek valahová az 
éjszakába … Ő még nem, még van 25 PERCE. A beadási határidőig. 
Előtte egy nagy halom könyv. Egy órája dobta félre az összeset, mert rá-
jött, hogy az ígéretes címek ellenére semmit sem tud belőlük felhasználni 
a dolgozat megírásához. Most már persze tudja, milyen könyvekre lenne 
szüksége, de hát a könyvtár most már zárva. Az internetes keresést fél 
órája adta fel, túl sok találat, a felét se érti, és fogalma sincs, hogy a 
rengeteg anyagból melyik lenne számára igazán használható. MÉG KÉT 
OLDALT KELLENE ÍRNOM. De hogy lehet ebből a ****-ból még KÉT 
OLDALT írni? 

Borítékolható, hogy egyetemi tanulmányaid során Te is fogsz hasonló helyzetbe kerülni. 
Tanulsága azonban ennek a helyzetnek is van, mégpedig az, hogy a beadandó dolgozatok 
esetében is az első lépés a tervezés. Fontos, hogy a tervezés minden lépése írásban tör-
ténjen. Számos más teendőd is lesz egy-egy beadandó dolgozat elkészítése közben, és ha 
írásban is nyoma van az ötleteidnek, sokkal könnyebb lesz néhány nap múlva a fonalat 
újra felvenni (Orr, 2010).
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A szemináriumi vagy kollokviumi dolgozat elkészítésekor fontos, hogy helyesen 
értelmezd a feladatot. Ez első körben azt jelenti, hogy húzd alá a feladat instrukciójában 
megjelenő kulcsfogalmakat! Gondold végig, hogy az így azonosított szakkifejezések 
milyen kapcsolatban állnak egymással és a kurzussal, tágabb értelemben a tanulmánya-
iddal? E kérdésekre adott válaszaidat, tehát az első ötleteidet jegyezd fel. Ha szöveg-
szerkesztőben egyszerűbb számodra, akkor szövegszerkesztőben, ha papíron jobban 
tudsz gondolkodni, akkor papírra vesd. Mindkét esetben alakíts ki egy mappát, ahová a 
dolgozathoz szükséges háttéranyagokat – papíralapon vagy digitálisan – gyűjteni tudod. 
Célszerű ezt a feladat kiadásakor megtenned. Erre általában még a szorgalmi időszakban 
kerül sor, így, ha tisztázást igénylő kérdésed van, azt még egyszerűen megkérdezheted az 
oktatótól a rákövetkező órán (Newport, 2006).

A második lépés a tervezés. Már öt perc tervezéssel is felesleges munkával töltött órákat 
spórolhatsz meg, nem is beszélve arról, hogy sok idegeskedéstől, és a halogatásból adódó 
kapkodástól kímélheted meg magad. Gondold végig, hogy a beadási határidőig mennyi 
idő áll a rendelkezésedre. Gondold végig, hogy milyen lépésekre van szükséged az anyag 
elkészítéséhez. Ezek jellemzően: a) anyaggyűjtés, b) feldolgozás, c) dolgozatírás és 
d) a megírt dolgozat áttekintése. Ezután készíts magadnak egy heti bontású tervet. 
Vedd elő a naptárad (!), ami lehet a mobiltelefonod, de akár egy régimódi papírnaptár is 
(rongyosra fogod használni, annyira hasznos!). Tekintsd át, hogy mikor, mire, mennyi 
időt szánsz, és írd be a naptárba. Minden alkalommal konkrét célokat tűzz ki magad elé 
(pl. „március 24-én végiggondolom a dolgozat szerkezetét”, „április 10-én 3 tanulmányt 
keresek a könyvtárban a dolgozathoz”, vagy „április 21-én kijegyzetelek egy tanulmányt” 
vagy „május 5-én megírom az első vázlatot” stb.) A tervezéshez szükséges lépésekről 
olvashatsz még a fejezet hátralévő részében (Orr, 2010). 

A következő lépésben készítsd el az első vázlatod. Ebben lehet, hogy több kérdés lesz, 
mint állítás, de a kérdések is jó kiindulópontot fognak jelenteni számodra a későbbiekben. 
Biztosan kell a dolgozatod elejére egy bevezető rész, majd szükség lesz a téma kifejté-
sére, végül jön az összegzés és konklúzió. Írd fel a papírra ezt a három címszót és ötletelj 
a feladat instrukciója alapján. Természetesen előfordulhat az is, hogy az oktató megszabja 
a dolgozatot szerkezetét, és megadja a szükséges fejezetcímeket, vagy egy kész munka-
füzetet kell kitöltened. Ebben az esetben is értelmezd a magad számára ezeket a pontokat, 
és ötletelj arról, hogy hová mi kerüljön (Orr, 2010). 

Ezután érdemes megkezdened az anyaggyűjtést és az összegyűjtött szövegek, megfigye-
lések feldolgozását. Előfordulhat, hogy egy beadandó dolgozat megírásához 8-10 köny-
vet, tanulmányt is kell találnod és fel is kell dolgoznod azokat. A könyvek, tanulmányok 
kiválasztásánál tartsd szem előtt az alábbi kérdést: „Mire kell ez nekem a dolgozatban?” 
Lehet, hogy egy 500 oldalas könyvből 5 oldalt fogsz csak felhasználni, az viszont szá-
modra nagyon fontos információkat tartalmaz. De az is lehet, hogy az 500 oldalból kell 
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majd összegzést készítened, és a teljes könyvre szükséged lesz. Első lépésként tehát mérd 
fel az adott írást, lapozd át a tartalomjegyzékét és felszínesen nézd át, és legfeljebb csak 
annyit jegyzetelj, hogy melyik kulcsszóhoz hol találtál anyagot. Érdemes megnézned az 
adott szövegek irodalomjegyzékét is, hasznos tippeket kaphatsz így arra, hogy milyen 
irodalmakat érdemes még felkutatnod (Newport, 2006). 

Minden tanulmány, könyv, cikk kapcsán gondold végig, hogy megfelel-e a dolgozatban 
elvárt követelményeknek a szöveg stílusa. A legtöbb dolgozatban elvárják a tudományos 
igénnyel megírt szövegek használatát, érdemes tehát ellenőrizned, hogy vannak-e a szö-
vegben hivatkozások, milyen szaklapban vagy szakkiadónál jelent meg stb. Ezt hívjuk 
forráskritikának, és az oktatód az értékelés során mindig figyelembe fogja venni, hogy 
ezt milyen minőségben végezted el (Eco, 2012). 

A feldolgozás fő feladata a forráskritikád alapján megfelelő irodalmak kijegyzetelése 
lesz. A kijegyzetelés jegyzetek készítését jelenti, tehát egy szövegrészlet elkészítését. A 
jegyzeted fölé érdemes néhány kulcsszót megadnod (pl. címsorban), illetve azt, hogy a 
dolgozatod melyik részébe szánod. Érdemes továbbá megadnod a magad számára, hogy 
mit dolgoztál fel (szerző, cím, oldalszám), ez a későbbiekben fontos lesz majd. Maga a 
jegyzet azt jelenti, hogy a saját szavaiddal összefoglalod, kifejted az adott szakirodalom-
ban kifejtett legfontosabb gondolatokat. Tehát nem átmásolnod kell a szöveget, hanem 
a saját szavaiddal elmagyaráznod: sűrítened, értelmezned, értékelned kell. Egy-egy fel-
jegyzésed a dolgozatod egy-egy építőkövét fogja képezni. Még nem kell, hogy tudd, hogy 
az adott építőelem hová fog kerülni, de érdemes úgy megírni a jegyzeted, hogy az akár 
a dolgozatban is felhasználható legyen. Ha valamit fontosnak tartasz szó szerint idézni, 
akkor a szöveghű átírás mellett az is fontos, hogy az oldalszámot is feljegyezd, ahonnan 
az idézet származik. A tervezés során erre a szakaszra érdemes a legtöbb időt szánnod. 

Elegendő mennyiségű jegyzet elkészítése után érdemes hozzálátni a dolgozat megírá-
sához. Már a kijegyzetelés során is sokat formálódott benned a dolgozat szerkezete, hi-
szen minden kijegyzetelt anyagnál végig kellett gondolnod, hogy hová szánod majd a 
dolgozatban. Ebben a fázisban (is) érdemes az aktuális helyzetet egy gondolattérképen 
rögzítened. 

A gondolattérkép azért is hasznos eszköz, mert használatával könnyebben tudsz tartalmi 
egységeket kidolgozni az anyagodhoz. Nem célszerű a bevezetéssel kezdened a dolgo-
zatod megírását. Ez sokszor vezet ahhoz, hogy ül-ül a hallgató az üres papír előtt, és 
nem jut eszébe semmi, amit írhatna. Ennek elkerülése érdekében célszerűbb, ha a témád 
egy-egy nagyobb egységét fejted ki először, és majd, ha összeállt, hogy miről írtál, akkor 
állítod össze a dolgozatod végleges szerkezetét, és erre építve írod meg a bevezetést és 
az összegzést. Természetesen vázlatpontokat írhatsz eközben is a bevezetéshez, egy-egy 
központi téma apropóján (Lima, 2010). 
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Kis kitérő: a jegyzetek készítése és a dolgozat megírása előtt is érdemes bemelegítened. 
Az írás is készség, függetlenül attól, hogy gépelsz vagy kézzel írsz, amelyre rá kell han-
golódnunk. Erre a „szabadesés” nevű technikát javasoljuk számodra. Ez annyit jelent, 
hogy mielőtt nekiállnál egy komolyabb szövegrész megírásának, szánj arra kb. 5 percet, 
hogy megfontolás és válogatás nélkül írj folyamatosan egy fél oldalnyi szöveget arról, 
ami épp az eszedbe jut. A téma bármi lehet, csaponghatnak a gondolataid. Ha valamit 
rosszul fogalmaztál meg, vagy elgépeltél, csak folytasd tovább, nem kell javítani. A lé-
nyeg az, hogy ráhangolódj arra, hogy leírod a gondolataidat (Lima, 2010).

A bemelegítés után pedig nincs más dolgod, mint az, hogy a jegyzeteid és a gondolattér-
képed alapján megírd a dolgozatod. Az írás közben jelezd magad számára, hogy melyik 
szövegrész melyik szakirodalom kijegyzetelés alapján készült, ez a későbbiekben fontos 
lesz. Arra is figyelj, hogy a kijegyzetelt anyagaid elemzésére is kerüljön sor, tehát kritikai 
észrevételek megfogalmazásával építsd be a saját gondolataidat, megfigyeléseidet (Eco, 
2012). 

Az írás időigényes folyamat. A tervezés szempontjából fontos, hogy napi célokat tűzz ki 
magad elé: pl. „ma 2 oldalt írok meg a … dolgozathoz”, így hamar látni fogod, hogy elég 
időt terveztél-e a szöveg elkészítésére (Newport, 2006). 

A tervezés során érdemes úgy ütemezned egy dolgozat megírását, hogy a végén az anyag 
áttekintésére is maradjon időd. Fontos tudnod, hogy nem tudsz egyszerre „író” és „szer-
kesztő” lenni. Lehet, hogy Te is megtapasztalod majd, hogy az írás közben még teljesen 
érthetőnek és logikusnak tűnő mondataid pár nap múlva visszaolvasva már egyáltalán 
nem tűnnek olyan tökéletesnek. Ezt a hatást egy módon tudod kiküszöbölni: ha hagysz 
időt magadnak arra, hogy pár nap múlva visszaolvasd a dolgozatod. Szóval, a jó írás titka 
az, hogy jól kell tudnod újrafogalmazni (Lima, 2010). 

Az újraolvasásig és újraírásig rendelkezésre álló időt használhatod arra, hogy a dolgoza-
tod hivatkozási rendszerét kidolgozd. Bármilyen témában is írsz dolgozatot, irodalmi és 
szakirodalmi forrásokat biztosan fogsz felhasználni. Az oktatóid elvárják, hogy ezekre 
a forrásokra pontosan hivatkozz, és általában meg is adják, hogy milyen kritériumrend-
szernek megfelelően. Ez alapulhat akár egy szakmai folyóirat hivatkozási formáján (pl. 
Magyar Pedagógia), vagy valamilyen nemzetközi hivatkozási rendszeren (pl. Harvard 
style, APA stb.). Ahány ház, annyi szokás, minden tudományterület kialakítja az ott el-
fogadott hivatkozási rendszert. Erről tehát mindenképpen érdemes tájékozódnod, még a 
félév elején, mert a hivatkozási rendszer megfelelősége fontos formai értékelési szem-
pont (Szabó, 2009).  

Az újraolvasásnál ismét hasznos elővenni a tantárgyleírást vagy kurzusleírást. Egy tanu-
lási eredmény alapú kurzusleírásban ugyanis sokszor megtalálhatóak azok az értékelési 
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kritériumok, ami alapján az oktató értékelni és pontozni fogja a dolgozatod. Érdemes 
ezért ellenőrizni, hogy az értékelési kritériumoknak megfelelően készült-e el a szöveged. 
(pl. ha az írásod szakmai etikusságát is pontozza az oktató, akkor érdemes egy-két bekez-
désben kitérned ezekre a kérdésekre is stb.) (Szabó, 2009). 

A fentiekből is látható, hogy egy kollokviumi vagy szemináriumi dolgozat megírása ösz-
szetett feladat. Nem érdemes tehát egy utolsó pillanatra hagyott nagy rohamra alapozni a 
dolgozatírási stratégiád. Hatékonyabb és jóval kevésbé stresszes, ha több kisebb lépésre 
bontva, ütemezve írod meg a dolgozataidat. 

Végül, érdemes arra is gondolnod, hogy a dolgozat megírása a dolgozat benyújtásával 
zárul. Érdemes erről is időben tájékozódnod a kurzusleírásban, vagy az oktatónál. Ha 
papíralapon, személyesen kell a dolgozatot benyújtanod, akkor a tanszéki / intézeti iroda 
nyitvatartási idejével kapcsolatban érdemes tájékozódnod. Ebben az esetben érdemes 
figyelned az informatív borítólapra, amiről minimum kiderül a neved, a kurzus neve és 
oktatója, és a feladat címe. A dolgozatod esztétikai megjelenése is sokat számít: a gyűrött, 
pecsétes papíron benyújtott dolgozat bizony a tartalom igényességének a megítélésére is 
hatással lehet (Newport, 2006). 

Környezetvédelmi megfontolásokból sok oktató már elektronikusan kéri a beadandó dol-
gozatokat. Ebben az esetben is szükséges a beadási határidő percre pontos ellenőrzése, 
mert a CooSpace nem mindig engedékeny, és egyáltalán nem biztos, hogy egy-két percet 
még késhetsz az anyagod leadásával. Lehetnek olyan kurzusaid is, ahol mindkét módon 
kérik az anyagaidat, ilyenkor érdemes arra figyelned, hogy a határidők eltérhetnek egy-
mástól. 

7.2.2. Az írásbeli számonkérés további lehetséges módjai: teszt, esszé

Izgatottan zsibongó tömeg egy nagy terem előtti folyosón. Néhányan 
beszélgetnek, néhányan az utolsó szavakat nézik át a telefonjukon vagy 
a már régen ronggyá gyűrt papírlapokon. Nyílik az ajtó, mindenki egy-
szerre akar beözönleni, és megindul a tülekedés a „legjobb helyekért”. A 
nagy teremben végül mindenki talál helyet, és kezdetét veszi a bevacko-
lódás a padba. Előkerülnek a vizespalackok, szőlőcukorkák és egy-két 
kabalafigura is. Majd hirtelen csend támad, belép az oktató, majd néhány 
mondatos tájékoztató után ismét elcsendesül a terem. Csak az íróeszkö-
zök izgatott ritmusú kopogása hallatszik …
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Az írásbeli számonkérési formák következő csoportjának legfőbb sajátossága az, hogy 
zárt helyen, kötött időtartam alatt megírt írásbeli munkát igényel tőled. Könnyű lenne azt 
mondani, hogy olyan, mint egy szóbeli vizsga, csak itt leírod a feleleted, de ez nem tel-
jesen igaz. A tananyag megértésére és kidolgozására ugyanúgy szükség van az írásbeli 
vizsgák esetében is, és azokat a módszereket, amelyeket a szóbeli vizsga során bemutat-
tunk, az írásbeli vizsgákra való előkészületek során is érdemes alkalmazni (Orr, 2010). 
Azonban az írásbeli vizsgán a tanultakat más módon kérik számon. Így a szóbeli vizsgák-
hoz képest más módon érdemes az anyag reprodukálására készülnöd. 

Az írásbeli vizsgákon gyakran találkozhatsz tesztekkel. A teszteket azért alkalmazzák 
szívesen az oktatók, mert egy-egy tesztsor fáradtságos kidolgozása után a tesztek feldol-
gozása és kiértékelése már viszonylag gyorsan és egyszerűen megoldható. Mivel egy-egy 
teszt kidolgozásában az oktatóknak rengeteg munkája van, jellemzően ezeket nem teszik 
publikussá. Arról viszont mindenképpen érdemes érdeklődnöd, hogy kb. hány feladatra 
számíthatsz, mennyi időd lesz, milyen jellegű tesztkérdésekre számíthatsz stb. (Newport, 
2006).

A pedagógiai tesztelmélet és a CooSpace tesztkészítő funkciójának elemzése alapján 
a vizsgatesztekben az alábbi kérdéstípusokkal találkozhatsz (Csapó, 2002; CooSpace 
Súgó): A leggyakoribb kérdéstípus a vizsgatesztekben a feleletválasztás. Ez lehet egysze-
res választásra épülő kérdés is, amikor az egyetlen helyes (vagy helytelen) választ kell 
bejelölnöd. De van többszörös választást igénylő tesztkérdés is, ahol a helyes vagy hely-
telen válaszok kombinációját kell megállapítani. Előfordulhat igaz/hamis választ igény-
lő kérdés, amikor egy-egy állításra vonatkozóan azt kell megállapítanod, hogy igaz-e, tel-
jesül-e vagy sem. Kettő vagy több igaz/hamis állítás kombinációjának elemzését igényli 
a relációanalízis, ekkor már nemcsak az állítások igazságtartalmát kell megállapítanod, 
hanem az állítások kapcsolatát, összefüggését is értékelned kell.

De lehetnek más jellegű írásbeli feladatok is, pl. párosítás – amikor az egymáshoz kap-
csolódó kifejezéseket kell megtalálnod (pl. egy idegen szó és a magyar jelentésének pá-
rosítása), és előfordulhat az is, hogy csoportosítanod kell a vizsgakérdésben található 
elemeket. 

Bizonyos kurzusaid esetében sorbarendezős feladatot is kaphatsz, ahol a kérdésben sze-
replő tételek időrendi, prioritási stb. sorrendjét kell majd kialakítanod. Előfordulhat szö-
vegkiegészítést igénylő kérdés is, ahol vagy neked kell kiegészítened egy hiányos mon-
datot, vagy előre megadott válaszokból kell megadnod, hogy melyik a helyes kiegészítés. 
Földrajzi, történelmi vagy akár biológiai témájú tantárgyak esetében még vaktérkép is 
előfordulhat a tesztekben, ahol egy-egy hiányos rajz részeit kell elnevezned vagy a rajzról 
hiányzó részleteket kell pótolnod (Csapó, 2002; CooSpace Súgó; Orr, 2010). 
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A tesztkérdések e rövid felsorolása alapján is kitűnhet, hogy a tesztkérdések a szóbeli 
vizsgán igényelt átfogó kép helyett a tananyag részleteire fókuszálnak. Ezért a tesztekre 
való felkészülés legjobb módja az, ha kibővített jegyzeteket dolgozol ki, majd azokat 
többször – akár négyszer – ötször is alaposan átnézed. Az áttekintés során – a fenti teszt-
kérdés típusok ismeretében – akár próbateszt kérdéseket is tehetsz fel magadnak az anyag 
egy-egy kiemeltebb része kapcsán.

Az írásbeli vizsgakérdések azonban nemcsak tesztjellegűek lehetnek. Vannak olyan 
írásbeli vizsgák, amelyeken egy-egy kérdésre írásban, a saját szavaiddal kell a válaszod 
kifejtened. Ez lehet egyrészt rövid válaszos vizsgakérdés, amikor jellemzően egy-egy 
kulcsfogalmat, definíciót kell röviden leírnod. Ilyenkor az oktató általában azt várja, hogy 
lehetőleg szó szerint ki tudd fejteni az adott fogalom meghatározását. Érdemes a jegyze-
teidből kiemelned azokat a fogalmakat, amelyekre ilyen rövid kérdések vonatkozhatnak 
és – pl. akár tanulókártyákra – kiírva begyakorolni őket (Orr, 2010). 

És vannak olyan írásbeli vizsgák is, ahol esszékérdésekre (is) lehet számítani. Ha ilyen 
jellegű írásbeli vizsgára készülsz, érdemes a szóbeli vizsgák esetében tárgyalt tanulási 
stratégiákat alkalmazni, és a kidolgozott tételeid alapján vázlatokat készíteni a fontosabb 
témaegységekhez. 

Még egy sajátos írásbeli vizsgaformára szeretnénk felhívni a figyelmed, mégpedig az 
olyan vizsgákra, ahol minden használható. A legtöbb írásbeli vizsgán tilos a jegyze-
tek, szótárak, térképek és egyéb segédeszközök használata. Vannak olyan vizsgák, ahol 
ezek viszont engedélyezettek. Gyakori az a hallgatói hozzáállás, hogy akkor ezekre a 
vizsgákra nem is kell készülni, mert úgyis ott lesz minden … Igen, tényleg ott vannak 
ezek az anyagok, csakhogy ezeken a vizsgákon ezeket az anyagokat rutinosan és gyorsan 
kell használni ahhoz, hogy eredményes legyél. Hiába használhatsz papíralapú szótárt egy 
nyelvi vizsgán, ha minden második szót ki kell keresned és órákig tart számodra egy-egy 
szót megtalálni a könyvben. Hasonlóképpen el lehet veszni a jogszabályok, jegyzetek, 
képletek dzsungelében, ha nem gyakoroltad be előre, hogy mit hol keress. Erre tehát 
érdemes figyelned már a felkészülés során is (Newport, 2006).  

7.2.3. Megjelenés, viselkedés írásbeli vizsgán

Az írásbeli vizsgákra is teljes mértékben igaz az, amit a szóbeli vizsgák kapcsán már 
ecseteltünk: tehát ezeken a számonkéréseken is vizsgára alkalmas állapotban érdemes 
megjelenni. Az írásbeli vizsgák teljesítése is jelentős szellemi erőfeszítést igényel, amit 
kialvatlanul és fáradtan sokkal nehezebb megvalósítani, tehát a kipihentség sokat számít. 

Az írásbeli vizsgán a külső megjelenésnek nincs akkora jelentősége, mint a szóbeli vizs-
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ga esetében, de az ápoltságra és a tiszta, egyszerű hétköznapi viseletre ezen a számonké-
rési formán is érdemes figyelni. Az oktatóval itt is találkozni fogsz, akinek a vizsgán is 
kialakul egy benyomása rólad. 

A vizsgadrukk bizony az írásbeli vizsgán is megjelenik, amit ebben az esetben is érde-
mes kontroll alatt tartanod. A társas helyzetekben lubickoló vizsgázók az írásbeli vizsgá-
kon nehezebb helyzetben vannak: kevés az inger, kisebb a motiváció a koncentrálásra, 
ezért nagyobb hangsúlyt érdemes helyezniük a figyelmi és motiváltsági szintjük fenntar-
tására. Az önálló munkát kedvelő, visszafogottabb hallgatók számára az írásbeli vizsga 
kedvezőbb lehet, de nekik is érdemes figyelni arra, hogy ne izgulják el ezt a helyzetet, 
tehát a kapkodás és a pánik első jeleinél érdemes kicsit megállni, higgadni és pihenni. Az 
egy-két perces rövid megállás megtérül a későbbi koncentrált és hatékony munkában (N. 
Kollár és Szabó, 2004). 

Az írásbeli vizsgánál is megéri az előzetes tájékozódás a számonkérés körülményeivel 
kapcsolatban. Tehát a „Mikor kezdődik a vizsga?”, „Hogyan fogok időben és kényelmesen 
odaérni?”, „Milyen eszközökre, okmányokra lesz szükségem a vizsgán?”, „Hol lesz a 
vizsga?” kérdéseknek most is nagy jelentősége van. Jó, ha a vizsga előtt néhány perccel 
már a helyszínen vagy. Sok esetben már beülhetsz a terembe, ahol a vizsgát megírod 
majd, tehát választhatsz ülőhelyet, el- és kipakolhatsz, ráhangolódhatsz a vizsgára. 

Készülj arra is, hogy szükség esetén fényképes okmánnyal igazolni tudd magad, hiszen 
az írásbeli vizsgát nem mindig a félév során megismert oktatód íratja meg. 

Természetesen tollra, íróeszközre szükséged lesz, érdemes ezekből többet is vinni. Meg 
minden olyan dolog, ami a kényelmed szolgálja: ivóvíz, esetleg egy-két falat harapniva-
ló, papírzsebkendő stb. És gondolj a vizsgán szükséges segédeszközökre is, ha a vizsga 
jellege miatt ezekre szükség van: vonalzó, számológép stb. Készülj arra, hogy a vizsga 
megírása idején – a fenti felszereléstől eltekintve – üres asztalon kell, hogy dolgozz. 
Tehát táska, jegyzet, mobiltelefon, kabát stb. nem lehet az írófelületen, és sokszor még 
az asztal alatt sem. Érdemes arra is gondolnod, hogy legalább repülőgépes üzemmódba 
tedd a telefonod. 

Az írásbeli vizsgákon az időgazdálkodásnak fontos szerepe van. Gondolj arra, hogy 
legyen nálad óra, mert a telefonodat nem használhatod majd erre a célra. A vizsga elején 
fusd át a feladatokat, és egy-két határidőt jelölj ki a magad számára. Például: „Az utolsó 
esszé nagyon sok pontot ér. Tudom ezt a kérdést, de legalább 20 perc kell, hogy leírjam. 
Akkor a vizsga vége előtt 20 perccel már hagyom a többi kérdést, ha addig nem végeztem, 
és nekilátok.” Nem kell sok, de egy-két ilyen támpont hasznos lehet (Orr, 2010). 

A tesztek kitöltése során érdemes szem előtt tartanod még az alábbi néhány praktikus 
szempontot. Hiába írsz jó választ, ha nem a megfelelő helyen rögzíted a válaszlapon. 
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Erre különösen akkor figyelj, ha külön válaszlapra kell írnod a megoldásokat. Érdemes 
folyamatosan ellenőrizned – akár egy vonalzó segítségével is, hogy a megfelelő kérdés 
számához írod a válaszod. 

Ha elakadsz egy kérdéssel, tedd félre és térj vissza rá később. Először a könnyű kérdések-
re válaszolj, utána térj vissza a nehezebbekre. 

Ha írhatsz a kérdéssorra, akkor érdemes elemezned a kapott feladatokat. Húzd alá a 
kulcsszavakat, esetleg széljegyzetek formájában dolgozd fel a kérdést. Ez különösen ak-
kor segíthet, ha több szempontot kell észben tartanod a helyes válasz megállapításához.

Érdemes megtudnod, hogy a rossz válaszokért jár-e pontlevonás. Praktikusan ez azért 
fontos, hogy érdemes-e találgatnod egy-egy nehezebb kérdésnél. Ha a rossz válaszért 
pontlevonás jár, nagyobb kockázata van a találgatásnak és nem érdemes válaszolnod, 
ha nem vagy biztos a megoldásban. Ha nem bünteti a teszt a rossz választ, akkor nem 
veszítesz semmit azzal, ha találgatsz. 

Gyakori tapasztalat itt is, hogy általában az „első ötlet” a jó. Úgyhogy csak akkor korri-
gálj egy válaszon, ha tényleg nagyon biztos vagy abban, hogy más válasz a helyes (Orr, 
2010). 

Az esszékérdések megválaszolása során mindig szánj időt a feltett kérdés elemzésére. 
Húzd alá a kulcsszavakat, mert ezeket biztosan ki kell, hogy fejtsd a válaszodban. Az 
első gondolataidat is jegyezd le, esetleg rekonstruáld azokat a vázlatpontokat, amelye-
ket az adott témaegységhez kidolgoztál a felkészülés során. Az esszénél is fontos, hogy 
legyen bevezetés, történjen meg a téma kifejtése, és végül legyen valamilyen konklúzió. 
A bevezetés ebben az esetben azt jelenti, hogy az esszékérdés helyét bemutatod egy-egy 
nagyobb témaegységben. A jó bevezetésben megfogalmazod a kulcskérdést, kiemeled, 
hogy miért fontos ez a kérdés és utalsz arra, hogy milyen módon elemzed majd a vála-
szodban. A válaszod kifejtése során is inkább a rendezett, logikus bemutatásra törekedj. 
A konklúzióban érdemes sort keríteni példák, illusztráció megemlítésére stb. (Orr, 2010; 
Newport, 2006).

Az oktatóid számára fontos a vizsgaalkalom etikus és méltányos lebonyolításának 
biztosítása. Ehhez hozzátartozik, hogy mindenkinek egyforma esélye legyen jó dolgozatot 
írni. Ezért figyelni fognak arra, hogy Te is akkor fejezd be az írást, mint a többiek, csak 
a saját tudásod használd és ne a padtársadét, és természetesen a tiltott segédeszközök 
használatát sem fogják megengedni. 

Ha szeretnél „puskát” készíteni a felkészülésed során, akkor tedd meg. Egy jól megírt 
puska nem más, mint a tétel rövid, tömör vázlata és a kidolgozásával is tanulsz. A vizs-
gára azonban ne vidd magaddal. A gyakorlott vizsgáztatóknak már a puskázás szándéka 
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is feltűnő, és a könyököd vagy a feneked alól kikandikáló kézírásos cetliket éppúgy nem 
fogják díjazni, mint ahogy a telefon vagy egyéb más technológiai vívmány használatát 
sem. A legtöbb esetben egy-egy ilyen eszköz használata a vizsga végét jelenti az illető 
számára, és jobb esetben elégtelen vizsgajegyre, rosszabb esetben emellett még etikai 
vizsgálatra is számíthat. Ezért sem érdemes puskázni.

Másrészt pedig nem is hatékony puskázni. Még ha össze is jönne a puskázás, sokkal nem 
vagy előrébb, mert a vizsgán számonkért tudásra később is szükséged lesz. A további 
tanulmányaid során, a záróvizsgákon és a szakmai életedben is jelentősége van annak a 
tudásnak, amiről a vizsgán számot adsz. Ha ez a tudás nincs meg, mire tudsz majd épít-
kezni a későbbiekben?

7.3. E-vizsga

Az e-vizsga is történhet akár szóban, akár írásban. Ennek megfelelően a vizsgára való 
felkészülés nem tér el a fejezet korábbi részében ismertetett számonkérési formákra való 
felkészüléstől. 

Akár szóban, akár írásban zajlik az e-vizsga, stabil internet kapcsolatra mindenképpen 
szükséged lesz. Ha megbízható a wifi vagy a mobilnet, használd azt, de ha módod van rá, 
szerencsésebb és gyorsabb hálózati kábelt használnod. Készülj fel arra, hogy a hálózati 
problémákat dokumentálnod is kell majd, tehát a képernyőkép készítésére is gondolj 
ilyen jellegű nehézségek esetében. 

Legalább ennyire fontos, hogy a vizsga idejére zavartalan körülményeket teremts a 
magad számára. Érdemes szólni azoknak, akikkel közös háztartásban élsz, hogy ebben az 
idősávban ne zavarjanak. 

Szóbeli e-vizsga esetében az alábbi néhány sajátosságot érdemes mindenféleképpen fi-
gyelembe venned. A megjelenésre, öltözetre itt is érdemes figyelned. Szerencsésebb mik-
rofonos fej- vagy fülhallgatót használni, mert akkor Te is jobban érted a kérdéseket, és 
az oktató is jobban hallja a válaszod. Működőképes kamera is szükséges, mert a szóbeli 
e-vizsgák esetében előírás a videókapcsolat megléte. Ha a videókonferencia számodra 
ismeretlen platformon zajlik, akkor érdemes ezzel előre megismerkedned, kipróbálnod. 
Számíts arra, hogy a szóbeli vizsgák esetében jellemzően nincs felkészülési idő, tehát a 
feleleted strukturálása nagyobb figyelmet igényel majd a részedről.

Írásbeli e-vizsgánál is az időgazdálkodásnak nagy jelentősége van. Az ilyen típusú vizs-
gatesztekben nem tudod a kérdéseket előre áttekinteni, és még az is előfordulhat, hogy 
nincs lehetőséged visszalépni a korábbi kérdésekre. Írásbeli e-vizsga esetében gépelned 
biztosan kell majd, tehát érdemes ezt normál méretű, ergonomikus billentyűzeten meg-
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tenned, és előtte bemelegítened a gépelésre. Mindenképpen hasznos, ha elsajátítod a „tí-
zujjas gépelést”, mert ez nemcsak az e-vizsgák esetében térül meg, hanem a beadandó 
dolgozatok készítésénél is. 

7.4. A vizsgázás folyamata: Jelentkezés, utóvizsga

Egyetemi tanulmányaid során egy-egy tanév két félévből (szemeszterből) áll. A félévek 
szorgalmi időszakra és vizsgaidőszakra tagolódnak. A szorgalmi időszak legalább 14 
hét, a vizsgaidőszak pedig 6+1 hét, ahol a +1 hét az utóvizsga időszak. Ez az úgynevezett 
UV hét, amit egy jól megtervezett vizsgaidőszak után már jó eséllyel pihenéssel is tölt-
hetsz (SZTE, 2021). 

„Ami nincs a NEPTUN-ban, az nem is létezik.” – hallhatod majd gyakran tanulmánya-
id során oktatóidtól, és a Tanulmányi Osztályon. Ezért minden félév elején a kurzusfel-
vételi időszakban, vizsgára jelentkezéskor, és az érdemjegy rögzítése esetében érdemes 
ellenőrizned, hogy tényleg minden úgy van-e ebben a NEPTUN rendszerben, ahogy 
az szükséges. Nincs kellemetlenebb annál, mint ha egy átdolgozott félév után jössz rá 
arra, hogy nem vettél fel egy fontos tárgyat még a félév elején, így vizsgázni sem tudsz 
belőle…

A vizsgaidőszak terheit jelentősen csökkentheti, ha az olyan tárgyak esetében, ahol erre 
lehetőség van, teljesíted a megajánlott jegyhez szükséges követelményeket. Megajánlott 
jegyre tipikusan a szorgalmi időszakban nyújtott tanórai, gyakorlati vagy tudományos di-
ákköri munka magas színvonalú teljesítése esetén van lehetőség. Ez nem minden tárgyad 
esetében lehetséges, de ha van ilyen lehetőség, azt az oktatód még a félév elején jelezni 
fogja (SZTE, 2021).

A vizsgákra való jelentkezés is a NEPTUN rendszerben történik a Szegedi Tudomány-
egyetemen. Ha feljelentkeztél egy vizsgára, de közbejön valami, általában a vizsgát meg-
előző napig lehetőséged van halasztásra is. A vizsgahalasztás két lépésben történik. Első 
lépésként lejelentkezel a már felvett vizsgádról. Fontos tudnod, hogy a lejelentkezési 
lehetőséged a vizsga előtt 24 órával szűnik meg. Utána tudsz feljelentkezni egy másik 
vizsgaidőpontra, ha ott még van hely. Mert a vizsgaalkalmakon általában limitálva van, 
hogy hány fő vizsgázhat. Mielőtt tehát leadsz egy vizsgaalkalmat, érdemes ellenőrizned, 
hogy van-e szabad hely a másik vizsgaidőpontban. A halasztásnak az érdemjegyedre néz-
ve semmilyen következménye nincs.

A NEPTUN rendszerben meghirdetett vizsgaalkalom nemcsak a vizsga időpontját, ha-
nem a helyszínét, időtartamát és a szabad helyek számát is tartalmazza. Ha e-vizsgára 
kerül sor, az is látszik a NEPTUN rendszerben, de a vizsgák jellemzően a Szegedi Tudo-
mányegyetem CooSpace felületén zajlódnak le. 
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Előfordulhat, hogy rajtad kívül álló okok miatt nem tudsz egy vizsgán megjelenni. Késett 
a vonat, lebetegedsz, sok minden előfordulhat. Ezekben az esetekben gondolj arra, hogy 
az oktatód felé igazolnod kell majd, hogy indokoltan maradtál távol. Érdemes tehát a 
háziorvostól, közlekedési társaságtól stb. ilyen esetekben hivatalos igazolást kérned, és 
ezt az egyetemi oktatódnak bemutatnod. Ebben az esetben „igazoltan távol” jelzővel 
regisztrálnak a vizsgán, és a távolmaradás ebben az esetben semmilyen hátrányos követ-
kezménnyel nem jár a számodra. 

Másfelől, ha indoklás nélkül távolmaradsz egy olyan vizsgáról, amire feljelentkeztél, 
akkor annak megvannak a hátrányos következményei (SZTE, 2021). Ebben az esetben 
érdemjegyet nem kapsz, mert így a tudásod nem értékelhető, de a vizsgalehetőségeid 
száma csökken. Tehát elhasználtál egy vizsgaalkalmat anélkül, hogy bármit is tanulhattál 
volna ebből az esetből.  

Ha egy vizsgád nem jönne össze, akkor javításra még azon a vizsgaidőszakon belül is van 
mód. Ebben az esetben vedd figyelembe, hogy ismétlésre legkorábban 3 munkanappal 
később nyílik majd lehetőséged. Ha ez is elégtelenre sikerülne, akkor még egy javítási 
lehetőséged biztosan van abban a vizsgaidőszakban. Még ezután is vannak lehetőségek, 
de szükség esetén erről már vagy a kari Tanulmányi Osztály munkatársainál, vagy az 
egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában érdemes tájékozódnod. 

Előfordulhat az is, hogy sikeres vizsgát szeretnél javítani, mert jobb jegyet szeretnél. Ez 
például a tanulmányi ösztöndíjak szempontjából is fontos lehet számodra. Fontos tudnod, 
hogy erre csak egy tantárgyból, egy alkalommal van módod az aktuális vizsgaidőszakon 
belül. Kockázata ennek a lehetőségnek is van: a javítóvizsga eredményét fogja az oktatód 
a végső jegynek tekinteni még akkor is, ha ez rosszabb, mint az a jegy, amit javítani sze-
rettél volna (SZTE, 2021). 

A vizsgaidőszak végén, a következő szemeszter elején érdemes a NEPTUN rendszerben 
áttekintened a teljesítéseidet. Így le tudod ellenőrizni, hogy minden jegyed beírásra ke-
rült-e, illetve, hogy a következő félévben milyen tárgyakat lesz majd érdemes felvenned.

Összegzés

„A tervek haszontalanok, ám a tervezés létfontosságú.” – szól Dwight D. Eisenhower 
egykori amerikai elnök örökérvényű bon mot-ja. Egyetemi tanulmányaid esetében is ér-
demes szem előtt tartani ezt a megközelítést. Ha időben – még a félév elején – tájéko-
zódsz a követelményekről és megtervezed a felkészülésed, az már fél siker: rengeteg 
felesleges kerülőt, tévedést, idegeskedést és utolsó pillanatos kapkodást spórolsz meg a 
magad számára. Persze előfordulhat, hogy nem mindig sikerül követni a terveidet. De ön-
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magában ez sem probléma még, mert az időben történő felismerése annak, hogy kezdesz 
elmaradni a célkitűzéseidtől, segíthet abban, hogy változtass, és ne az utolsó pillanatra 
maradjon minden. 

Egyetemi tanulmányaid során a tervezésnek két fontos eszköze lesz: a naptár és a CooS-
pace. Válaszd ki, hogy papíralapú vagy elektronikus naptárral fogsz dolgozni, esetleg a 
kettő kombinációjával, majd kezd el napi rendszerességgel, „életvitelszerűen” használni. 
Találd meg azt a napszakot, amit a tervezésre és a megelőző terveid megvalósulásának 
áttekintésére és értékelésére fordítasz. Váljon ez a napi rutinod részévé.

A tantervekkel, tanulmányi célkitűzésekkel kapcsolatos tájékozódás legfontosabb eszkö-
ze a CooSpace. Itt megtalálod az oktatók által közzétett tantárgyleírásokat éppúgy, mint 
azt, hogy mikor lesz a félév eleji oktatói tájékoztató. Vegyél részt a félév eleji tájékoztató-
kon, és tanulmányozd át a CooSpace színtérleírást is. Majd az így szerzett információkkal 
felvértezve tervezd meg a féléves munkád. Ha a CooSpace naptárfunkcióját is használod, 
akkor tényleg egy helyen tudsz rendszerezve kezelni mindent, és a gondos tervezésnek 
ez a rend az alapja. 

Ellenőrző kérdések

1. Mutasd be, milyen előnyei vannak, ha aktívan használod a naptárad egyetemi tanul-
mányaid során!

2. Fejtsd ki, hogy milyen hasonlóságok és különbségek vannak a szóbeli és az írásbeli 
vizsgára való hatékony felkészülésben!
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Motiváló üzenet: 
A tervezés nemcsak hasznos, hanem kellemes is lehet, például így: 

(Forrás: https://pixabay.com/photos/frog-bath-swim-relaxation-relax-1159371/)
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8. FEJEZET

A könyvtár és az internetes adatbázisok használata
Dr. Nagy Gyula

Bevezetés

Ahogyan arról már valószínűleg értesültél, az egyetemi könyvtár otthona a József Atti-
la Tanulmányi és Információs Központ, azaz közismert nevén a TIK épülete, ahol már 
minden bizonnyal megfordultál a beiratkozások vagy a kompetenciamérések során. Ak-
kor ezt most azt jelenti, hogy a könyvtár=TIK? Bár sokak fejében ez így él, azonban az 
összkép ennél összetettebb: a könyvtár (teljes nevén SZTE Klebelsberg Könyvtár, rövi-
dítve SZTE KK) ugyan valóban a TIK legnagyobb lakója, de az épületben mellette több 
más egyetemi egység is üzemel: például a Hallgatói Szolgáltatói Iroda (HSZI), az Infor-
matikai és Szolgáltatási Igazgatóság, a Konferenciaközpont, a jegyzet- és ajándékboltok, 
tantermek, stb.

Ez a Szegeden nagyon jól bevált, integrált megoldás, illetve az épület nagyszerű elhe-
lyezkedése lehetővé teszi számodra, hogy akár az óráid közötti üres időt hasznosan tudd 
eltölteni a könyvtárban. Az SZTE polgáraként beiratkozva mindez teljesen ingyenes szá-
modra, szinte ugyanazt az életérzést biztosítva, mintha mondjuk az Egyesült Királyság 
valamelyik ingyenes állami múzeumát látogatnád meg. Szerencsés módon a környezet 
is hasonló színvonalú, nem véletlenül került be a könyvtár néhány éve egy nemzetközi 
internetes válogatásba, amely a világ 50 legszebb könyvtárát sorolta fel. Persze ez egy 
szubjektív lista volt, ugyanakkor nagyon büszke lehet rá minden SZTE polgár.
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És akkor néhány szóban a további előnyökről: mi mindent kínál számodra az egyetem 
könyvtára? 14.600 m2-en, 800 olvasótermi férőhelyet, 250 számítógépes munkaállomást, 
wifit, 400.000 könyv és folyóirat kötetet az olvasótermekben és további 1,3 milliót a 
raktárakban. Ha meglátogatod a könyvtárat, akkor egyből látni fogod, hogy az egyetem 
polgárai milyen aktívan használják az itt elérhető szolgáltatásokat: egy évben több mint 
25 ezer beiratkozott olvasó, közel 200 ezer kölcsönzési tranzakció és átlagosan naponta 
majdnem 2500 körüli látogatószám jellemzi az intézményt. A következőkben szeretnénk 
bemutatni, hogy milyen előnyeid származnak abból, ha csatlakozol az aktív könyvtár-
használók népes táborához. Gondolj bele, hogy a fenti számok alapján milyen sok tudás 
lehet felhalmozva ebben a nagy üvegkalitkában! Nem beszélve a nyomtatott forrásokat 
kiegészítő, a könyvtár által előfizetett online adatbázisokról, összességében több milliárd 
oldalnyi szöveggel.

Samuel Johnson szerint „Kétféle tudás van. Vagy magunk ismerjük a tárgyat, vagy tud-
juk, hol lehet megtalálni a rá vonatkozó információt.” (Boswell, 1823). Ahhoz, hogy az 
első típusú tudásra szert tegyünk, optimális esetben először a második pontot kell telje-
sítenünk. Ha mindezt okosan és profi módon akarod megoldani, akkor ehhez biztosan 
szükséged lesz a könyvtárra. Sok esetben nekiindulhatsz persze ugyanennek az útnak 
a Google és a Wikipédia segítségével is, azonban, ha nem akarsz rövid úton elveszni 
az információk tengerében, és valóban megbízható, ugyanakkor rendszerezett tudásra 
akarsz szert tenni, akkor éles elméjű emberként egy könyvtárhoz, és az ott dolgozó szak-
emberekhez fordulsz. Szegedi egyetemistaként ez számodra kézenfekvő módon nagy 
valószínűséggel az egyetem könyvtára lesz, hiszen számos, direkt a hallgatók számára 
dedikált szolgáltatásunk érhető el, arról nem beszélve, hogy itt a különböző kurzusokhoz 
szükséges tankönyveket és jegyzeteket is jó eséllyel megtalálod.
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8.1. Könyvtár a fizikai térben

8.1.1. Témák sokasága a könyvtárban

Az SZTE könyvtára összesen öt szinten (1. ábra) várja olvasóit, az egyes tudományágak-
hoz és témákhoz kötődő dokumentumokat logikus rendszerbe szervezve. A könyvtár-
tudomány legfontosabb alapját jelenti a különböző szempontok szerinti szervezettség 
megteremtése. Ezt különböző tudományosztályozások, taxonómiák és katalógusok segít-
ségével próbálja meg elérni. A világ jelenségeinek kategóriákba szorítása persze nem egy 
triviális dolog, ennek összetettségére és bizonyos esetekben következetlenségére világít 
rá Jorge Luis Borges, a 20. századi világirodalom nemzetközileg elismert alakja A John 
Wilkins-féle analitikus nyelv című esszéjében: „Amaz ősi feljegyzések szerint ugyanis 
az állatok lehetnek a) a Császár állatai, b) balzsamozottak, c) idomítottak, d) malacok, e) 
szirének, f) mesebeliek; g) kóbor kutyák, h) olyanok, amelyek ebben az osztályozásban 
szerepelnek, i) őrülten rázkódók, j) megszámlálhatatlanok, k) olyanok, akiket a legfino-
mabb teveszőr ecsettel festettek, l) másfajták, m) olyanok, akik az imént törtek össze egy 
vázát, n) olyanok, akik távolról légynek tűnnek.” (Borges, 1987).

Néha hasonló érzése támadhat az embernek egy-egy nagyobb felsőoktatási könyvtárban 
is, bár az SZTE könyvtárában szerencsére nem ennyire reménytelen a helyzet az eligazo-
dás tekintetében, hiszen ott vannak a tettrekész könyvtárosok, akik segítenek eligazodni 
a több százezer könyvet tartalmazó polcok között. Teszik mindezt személyesen az egyes 
emeleteken, illetve e-mailben, telefonon, Facebookon, és a könyvtár honlapjáról elérhető 
chatszolgáltatás keretében is eléred őket. Ha bármi kérdésed van, vagy valamiben 
elbizonytalanodtál, keresd őket nyugodtan!
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1. ábra. Az SZTE Klebelsberg Könyvtár felépítése
(Forrás: az SZTE Klebelsberg Könyvtár saját készítésű grafikája)
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8.1.2. Hogyan tudsz beiratkozni?

Ahhoz, hogy a maguk teljességében igénybe tudd venni a könyvtár szolgáltatásait, be kell 
iratkoznod az intézménybe. Mindezt elektronikus formában, az SZTE Modulo (https://
modulo.etr.u-szeged.hu) rendszeren keresztül teheted meg a megfelelő elektronikus űrlap 
kitöltésével, ez egyszerűvé és kényelmessé teszi a beiratkozási folyamatot. Fontos tud-
nivaló, hogy az űrlap kitöltése után, a beiratkozás véglegesítéséhez egyszeri alkalommal 
személyes adategyeztetésre is szükség van a kölcsönző pultnál. A beiratkozott hallgatók 
tagsága évente automatikusan megújul, egészen addig, amíg aktív jogviszonyuk van a 
Szegedi Tudományegyetemmel.

Beiratkozott olvasóként lehetőséged nyílik a könyvtári katalógusba (http://qulto.
bibl.u-szeged.hu) történő belépésre, hogy a különböző, téged érintő könyvtári tranzakci-
ókat (könyvek online hosszabbítása, távoli raktári kikérés stb.) kényelmes, online formá-
ban is kezelni tudd. A felhasználóneved a diákigazolványod száma (annak hiányában az 
olvasójegyed száma) lesz. A hozzá tartozó alapértelmezett jelszó pedig a saját születési 
dátumod a következő formában: NN-HHH-ÉÉ, pl. 08-OCT-99 (a hónapot csupa nagybe-
tűs angol rövidítéssel kell megadni). Ezt az alapértelmezett jelszót az első belépés után 
érdemes megváltoztatni, hiszen több szolgáltatáshoz (pl. ingyenes wifi, proxyhasználat) 
is ez biztosít hozzáférést, így a különböző visszaélések elkerülése érdekében érdemes rá 
vigyázni.

8.1.3. Hogyan találsz meg egy könyvet?

A könyvtár a könnyebb eligazodás érdekében a dokumentumokat színes címkékkel jelöl-
te meg. A földszinti referensz könyvtárban (általános tájékoztató kézikönyvek) szürke, 
az első emeleten sárga, a második emeleten zöld, a harmadik emeleten barna, míg a 
negyedik emeleten kék (természettudományok) és lila (élettudományok) címkés könyvek 
és folyóiratok találhatóak. A Keleti Gyűjteményben, a Zenei Gyűjteményben, a Szieszta 
Polcon, a fehér, a Sci-eszta Polcon és a negyedik emeleti folyóiratokon pedig kék/lila 
címkéket használunk. 

Ha megtaláltad a téged érdeklő kiadványt, akkor a következő kézenfekvő kérdésed lehet, 
hogy kikölcsönözve hazaviheted-e magaddal. Ha folyóiratról van szó, akkor azokat csak 
helyben olvashatod, míg a könyvek esetében három típus különböztethető meg, amelyet 
a rajtuk lévő címke jelöl:

 ɴ kölcsönözhető: csak az adott szakolvasó színének megfelelő címke

 ɴ kizárólag helyben olvasható: piros csík + a színes csíkon Stop-tábla

 ɴ helyben olvasható, de éjszakára kikölcsönözhető: “RÖVID” felirat + a színes csí-
kon Hold-szimbólum

https://modulo.etr.u-szeged.hu/
https://modulo.etr.u-szeged.hu/
http://qulto.bibl.u-szeged.hu/
http://qulto.bibl.u-szeged.hu/
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2. ábra. Könyvek címkézése
(Forrás: http://www.ek.szte.hu)

Az olvasótermekben az egyes műveket a színes csíkon feltüntetett szakolvasótermi jelzet 
segítségével lehet megtalálni, amely betűk és számok kombinációjából áll. Ennek elemei 
a következőképpen néznek ki: első karaktercsoport (szám, esetleg valamilyen betű kiegé-
szítéssel, pl.: 02): a könyv témája, ez nagy vonalakban jelzi a könyvek tartalmát (tehát az 
azonos jelzetű könyvek egymás mellé kerülnek, így a hasonló témájú műveket egymás 
mellett találod a polcon. A második karaktercsoport betű + szám, pl.: K67): a könyv 
pontos helyét adja meg az adott témán belül (Cutter-szám). A címkén található harmadik 
karaktercsoport a leltári szám, a példány egyedi azonosítója, igazából ennek számodra 
nincs túl nagy jelentősége a megtalálást illetően.

Ha szükséged van rá, akkor az olvasótermekben a könyvtárosok is segítenek tájékozódni, 
a művek megkeresésében a katalógusban, majd a polcokon. Az egyes tudományterüle-
tek elhelyezkedéséről a szakolvasói terekben elhelyezett, vagy a katalógusban elérhető 
térképek, valamint a polcok szélén található feliratok nyújtanak további útbaigazítást. 
A kötetek nagyobb része a raktárakban található, ezeket szintén a katalóguson keresztül 
tudod megkeresni, majd a rendszer segítségével kikérni onnan, akár kölcsönzésre, akár 
csak megtekintésre.

http://www.ek.szte.hu/
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8.2. Könyvtár a virtuális térben

A könyvtár online szolgáltatásait illetően mindenképpen az intézmény honlapjáról (http://
www.ek.szte.hu) érdemes elindulnunk, hiszen innen eljuthatunk minden, a könyvtár által 
üzemeltetett speciális szolgáltatás önálló weblapjára, illetve a több száz előfizetett online 
forráshoz, adatbázishoz is.

8.2.1. Az SZTE Klebelsberg Könyvtár honlapjának legfontosabb funkciói

A Mit keres? menüpontban a keresett dokumentum jellege szerint orientálódhatunk a 
nyomtatott, ill. online dokumentumok hozzáférhetőségére vonatkozóan. Ebből a menü-
pontból és az oldal közepén található keresődobozból is elérjük a könyvtár legfontosabb 
nyilvántartását, a katalógust. Ha elsősorban nyomtatott formában szeretnénk megkapa-
rintani egy bennünket érdeklő kiadványt, akkor azt itt érdemes keresni, hiszen ez a hagyo-
mányos könyvek és folyóiratok nyilvántartása. Ezek mellett az analóg források mellett a 
katalógusban további mintegy 270 ezer teljes szöveggel elérhető elektronikus könyv ada-
tai is megtalálhatóak. Ha egy könyv a raktárban található, akkor a katalóguson keresztül 
tudsz rá raktári kérést leadni (akár otthonról), de a kikölcsönzött könyveid lejárati idejét 
is itt tudod ellenőrizni, sőt szükség esetén meg is tudod őket hosszabbítani.

Szintén a Mit keres? menüponton keresztül érhetjük el a SZTE elektronikus repozitóriu-
mait. Ezek a könyvtár által működtetett adatbázisok teljes szövegükben (ill. teljes képi, 
mozgóképi, hangi mivoltukban) tárolják, indexelik a Szegedi Tudományegyetemhez köt-
hető oktató- és kutatómunka során keletkezett dokumentumokat, valamint tartalmazzák a 
Klebelsberg Könyvtár digitalizálási programjai során keletkezett digitális objektumokat, 
jelenleg mintegy 5 millió oldalnyi terjedelemben. Ha például korábbi szegedi hallgatók 
szakdolgozatait szeretnéd megnézni (pl. akár mostani tanáraid diplomamunkáját), akkor 
ezeket errefelé lesz érdemes keresned, azonban a későbbiekben erről részletesebben is 
írunk majd.

A Könyvtárhasználat menüpontban azokat a praktikus információkat találod, amelyek 
eligazítanak a könyvtár alapszolgáltatásait illetően: hogyan tudsz beiratkozni, mennyi 
könyvet kölcsönözhetsz, hogyan tudsz kapcsolódni a wifi hálózatra stb. Ha ez a bevezető 
ismertető, amit most olvasol, felkeltette az érdeklődésed, akkor sok hasonló szöveges és 
videós segédanyagot találhatsz ezen a menüponton belül, a Felhasználóképzés részben, 
melyek segíthetnek számodra elmélyedni a hatékony és élvezetes online és offline 
könyvtárhasználatban.

A könyvtár honlapjának egyik leggyakrabban használt funkciója az oldal közepén talál-
ható keresődoboz, amelynek segítségével egyből háromféle keresést is el tudsz végezni: 

http://www.ek.szte.hu/
http://www.ek.szte.hu/
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kereshetsz a katalógusban, vagy a több száz előfizetett adatbázisban található folyóirat-
cikkek, és elektronikus könyvek teljes szövegében, vagy a Contenta repozitóriumrend-
szer tartalmában.

4. ábra. Keresődoboz
(Forrás: http://www.ek.szte.hu)

A keresődoboz alatt a tipikus könyvtárhasználói típusok szerinti bontásban találhatod 
meg a számodra is potenciálisan érdekes könyvtári szolgáltatásokat, az alábbi képen a 
hallgatóknak összegyűjtött legfontosabb, leggyakrabban használtakat láthatod:

5. ábra. Könyvtári szolgáltatások
(Forrás: http://www.ek.szte.hu)

http://www.ek.szte.hu/
http://www.ek.szte.hu/
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8.2.2. Contenta repozitóriumok – egy kicsit részletesebben

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár által üzemeltetett Contenta repozitóriumok olyan digitá-
lis archívumok, amelyek a saját egyetemünkön folyó tudományos és oktatási tevékenység 
során keletkező dokumentumokat tárolják: többek között itt érhetőek el a szegedi oktatók, 
kutatók, hallgatók publikációs tevékenységének eredményei, az egyetem kiadói szerep-
vállalása kapcsán születő művek, az egyetem történetével ill. működésével kapcsolatos 
információk. Teljes szövegükben (ill. teljes képi, mozgóképi, hangi mivoltukban) tárol-
ják, indexelik az oktató- és kutatómunka során keletkezett dokumentumokat, valamint 
szolgáltatják az SZTE Klebelsberg Könyvtár digitalizálási programjai során keletkezett 
digitális objektumokat. Jelenleg kereken tíz ilyen adatbázis van, így talán nem haszonta-
lan bemutatni, hogy melyikben milyen típusú dokumentumokat érdemes keresned:

 Ţ SZTE Publicatio Repozitórium: Az egyetemen folyó tudományos és művészeti 
tevékenység eredményeképpen született művek teljes szövegű adatbázisa. A re-
pozitóriumba a szerzők tölthetik fel megjelent, és az MTMT-ben már rögzített 
műveiket PDF formátumban.

 Ţ SZTE Doktori Repozitórium: A Szegedi Tudományegyetem jogelődjeiben, az ak-
tuális doktori képzésben készült és megvédett dolgozatok, valamint az integrált 
Szegedi Tudományegyetem létrejötte (2000. január 1.) után megvédett PhD érte-
kezések kereshető adatbázisa.

 Ţ SZTE Egyetemi Kiadványok: A Szegedi Tudományegyetemhez és jogelődjeihez 
köthető tudományos és szépirodalmi kiadványok adatbázisa. Már lezárt, illetve 
kurrens, ma is megjelenő egyetemi kiadványok lelőhelye.

 Ţ SZTE Diplomamunka Repozitórium: A Szegedi Tudományegyetemen született 
diplomamunkák kereshető adatbázisa. A dolgozatok teljes szövegű tanulmányo-
zása – elsősorban szerzői jogi és plágiumbéli megfontolásokból – az egyetem ill. 
a könyvtár erre a célra kijelölt számítógépein lehetséges.

 Ţ SZTE Elektronikus Tananyag Archívum: A Szegedi Tudományegyetemen keletke-
zett és folyamatosan keletkező elektronikus tananyagok központi gyűjtőhelye. Az 
archívum feladata az elektronikus tananyagok hosszú távú megőrzésének biztosí-
tása, szakszerű feldolgozása és szolgáltatása.

 Ţ SZTE UnivHistória: A Szegedi Tudományegyetemhez és jogelődjeihez köthető 
egyetemtörténeti jelentőségű kiadványok (évkönyvek, tanrendek, egyetemi újsá-
gok, hallgatói lapok) adatbázisa.

 Ţ SZTE Képtár és Médiatéka: Az SZTE Klebelsberg Könyvtár kép-, ill. egyéb 
médiaanyagainak központi digitális tároló- és kiállítóhelye. A gyűjteményben 
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találhatók többek között egyetemi személyek arcképei, egyetemtörténeti fotók és 
Shvoy Kálmán fotóalbumai.

 Ţ SZTE Miscellanea: Gyűjtőköre a legszélesebb a repozitóriumaink közül: a SZTE 
Klebelsberg Könyvtár muzeális dokumentumai és tudóshagyatékai, valamint a 
Szegedi Tudományegyetemhez szorosan nem köthető, vegyes témájú és műfajú 
periodikák, könyvek, könyvfejezetek, cikkek kincsestára.

 Ţ DélmagyArchív: A DélmagyArchív adatbázisa a Délmagyarország című regionális 
napilap 1910 és 2010 között megjelent lapszámait tartalmazza digitalizált, teljes 
szövegű formában.

 Ţ Tiszatáj archívuma: Az 1947 óta megjelenő Tiszatáj című szépirodalmi folyóirat-
ban megjelent irodalmi alkotásokat tartalmazza teljes szövegűen visszakereshető, 
digitalizált formában.

8.2.3. Repozitóriumok egyben, azaz a Contenta repozitóriumok közös keresője

Szerencsére lehetőséged van arra is, hogy az előző alfejezetben bemutatott adatbáziso-
kat közösen használd, hiszen ezek közös, teljes szövegű kereshetőségét teszi lehetővé a 
könyvtárosok által megalkotott Contenta repozitóriumi közös kereső, amely a https://
contentas.bibl.u-szeged.hu URL címen érhető el. Ez jóval hatékonyabbá teszi a munkát, 
hiszen egyetlen keresőmezőn keresztül elérjük az imént bemutatott adattárak tartalmát. 
A szolgáltatás főoldalán részletes súgó magyarázza el a használatot, így most nem is 
terhelnénk ezzel, csak a lehetőséget szerettük volna felvillantani előtted.

8.2.4. E-learning a könyvtárral

Ha az eddig olvasottak mélyebb érdeklődést ébresztettek benned és profi, feketeöves 
könyvtárhasználóvá szeretnél válni, akkor ezt legegyszerűbben az SZTE Klebelsberg 
Könyvtár online kurzusának elvégzésével teheted meg, amelyet a https://edu.ek.szte.hu 
webcímen találsz. A szegedi könyvtár munkatársai videóanyagokban, rövid olvasólec-
kékben, interaktív tesztkérdéseken keresztül adják át számodra azokat a könyvtárhasz-
nálati információkat, amelyekre egy szegedi egyetemistának szüksége lehet tanulmányai 
elvégzése során. Az e-tananyagot akár modulonként is elvégezheted, akár csak a téged 
érdeklő részekre koncentrálva.

https://contentas.bibl.u-szeged.hu/
https://contentas.bibl.u-szeged.hu/
https://edu.ek.szte.hu/
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8.2.5. Szakdolgozzunk! - A kezdetektől az utolsó simításokig

Mivel a könyvtárosok tisztában vannak azzal, hogy egy-egy szemináriumi dolgozat, re-
ferátum, vagy éppen a több éves tanulmányaidat lezáró szakdolgozat korrekt módon való 
elkészítése embert próbáló feladatot jelent, ezért összeállítottak egy átfogó segítő oldalt, 
ahol az indulástól kezdve, a kidolgozáson át, a dolgozat leadásáig minden szükséges se-
gédlet a rendelkezésedre áll. Ezt a http://szakdolgozat.ek.szte.hu URL címen találod, ahol 
mindenféle jó tanácsot olvashatsz arról, hogyan is érdemes nekiállni: témakeresés, jegy-
zetelési kisokos, vázlatírás, forrásismeret, hogyan hivatkozz, stb.

Emellett az egyes tudományterületekre jellemző legfontosabb forrásokat is megtalálha-
tod egy naprakész és szakértő gyűjtésben: http://szakdolgozat.ek.szte.hu/tudomanyteru-
letek-forrasai. Mindezeken túl akár egy 1-2 órás személyes konzultációra is lehetőséged 
nyílik, a Kölcsönözz ki egy könyvtárost! szolgáltatás (http://szakdolgozat.ek.szte.hu/kol-
csonozz-ki-egy-konyvtarost) keretében, melynek a részleteit szintén ezen a weboldalon 
találhatod meg.

8.2.6. Könyvajánló – ha éppen nincs mit olvasnod

Szerencsére az utóbbi időben újra egyre népszerűbb hobbi az olvasás, számos ezt a nagy-
szerű tevékenységet népszerűsítő kezdeményezés indult el mostanában. Az SZTE Kle-
belsberg Könyvtár a harmadik emeleten található, nagy mennyiségű szépirodalmi mű 
mellett két tematikus polcot (Szieszta Polc a könnyed szórakoztató irodalomnak, Sci-esz-
ta Polc a tudományos ismeretterjesztő irodalomnak) is indított, hogy minél inkább ki tud-
ja szolgálni a szegedi egyetemisták ilyen irányú olvasási igényét. Emellett a könyvtárnak 
saját olvasóköre is van, Betűevők néven (https://www.facebook.com/groups/betuevok). 
A virtuális térben pedig saját Könyvajánló oldalukat (http://konyvajanlo.bibl.u-szeged.
hu) érdemes böngészni, ahol már több mint ezer könyv esetében segítenek abban az in-
formatív leírások, saját élményeken alapuló személyes olvasói ajánlások, hogy megtaláld 
a számodra ideális köteteket.

8.3. Néhány további fontos online forrás tanulmányaidhoz

Könyvtári beiratkozásoddal számos előfizetett, tudományos prémiumtartalomhoz is hoz-
záférsz, szinte ugyanolyan egyszerűen, mint mondjuk a Spotify vagy a Netflix esetében, 
csak éppen itt nem kell kiegyenlítened a havi előfizetési díjat, hiszen ezt a részét a dol-
goknak a könyvtár intézi. Napjainkra a könyvtár állományának jelentős részét alkotják 
az egyetem által vásárolt, előfizetett teljes szövegű folyóiratok, adatbázisok, e-könyvek, 
valamint a megbízható forrásból származó szabad felhasználású internetes források.

http://szakdolgozat.ek.szte.hu
http://szakdolgozat.ek.szte.hu/tudomanyteruletek-forrasai/
http://szakdolgozat.ek.szte.hu/tudomanyteruletek-forrasai/
https://www.facebook.com/groups/betuevok/
http://konyvajanlo.bibl.u-szeged.hu/
http://konyvajanlo.bibl.u-szeged.hu/
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Az első és legfontosabb forrás ezen a területen, amit mindenképpen érdemes ismerned, 
ha online információkeresésre adod a fejed, az EDS rendszer. Erről korábban a könyv-
tári honlap felépítésénél már ejtettünk néhány szót, hiszen a középső keresőmezőbe írt 
keresőkifejezés tulajdonképpen ebben a rendszerben fut le. Ez a keresőrendszer közvetle-
nül is elérhető, a http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,guest&cust-
id=s6185934&groupid=main&profile=eds URL címen.

Mivel nagyrészt előfizetett tartalmakról van szó, ezért ezek csak egyetemi IP tartomány-
ból érhetőek el. Technikailag általában kétféle módon is megoldható, hogy az itt bemu-
tatott adatbázisokat otthonról, kényelmesen használni tudd: vagy EduID-val azonosítod 
magad, vagy igénybe veszed a könyvtár proxy szolgáltatását. Az ehhez szükséges pontos 
lépéseket, a megfelelő beállításokat bemutató videós és szöveges anyagokat megtalálod a 
könyvtár honlapján: http://www.ek.szte.hu/online-forrasok-otthonrol

Az EDS-ben elsősorban idegen nyelvű anyagokat találhatsz, ha inkább a magyar nyelvű 
anyagokat részesíted előnyben, akkor az ADT (https://adtplus.arcanum.hu) és Hungari-
cana (https://hungaricana.hu) adatbázisokkal érdemes megismerkedned. Utóbbi ingye-
nesen használható bárhonnan, míg az előbbit az imént bemutatott EduID vagy proxy 
szolgáltatásokon keresztül érheted el. Ha pedig kifejezetten magyar nyelvű elektronikus 
könyvekre (vagy papírkönyvek digitalizált verziójára) vágysz, akkor a Szaktárs (https://
www.szaktars.hu), a Mersz (https://mersz.hu), a Kossuth Kiadó (https://zeusz.kossuth.
hu), vagy a Typotex Kiadó (https://edu.interkonyv.hu) platformjait érdemes meglátogat-
nod. Ezek esetében a tartalmakhoz való hozzáférés szintén a korábbiakban leírt módon 
történik. Ilyen szempontból kicsit kilóg a sorból a Digitális Tankönyvtár (https://dtk.tan-
konyvtar.hu) oldala, ahol teljesen szabadon hozzáférhető módon találhatsz több ezer fel-
sőoktatási tankönyvet, jegyzetet, e-tananyagot.

Természetesen mindezek mellett még sok száz másik forrást be lehetne mutatni, de kiin-
dulásnak elég ennyi, ha valamilyen speciális tartalomra lesz szükséged, akkor bármikor 
megkérdezheted a könyvtárosokat személyesen, vagy valamely elektronikus csatornán 
keresztül.

Összefoglalás

Igyekeztünk röviden és tömören bemutatni a legfontosabb könyvtári szolgáltatásokat, 
amelyek ismerete nagymértékben hozzájárul egyetemi tanulmányaid sikeres elvég-
zéséhez. Reméljük felkeltettük az érdeklődésed, és hamarosan meglátogatod az SZTE 
Klebelsberg Könyvtárat akár személyesen, akár a virtuális térben, hiszen szerencsére 
mindkét lehetőség adott. Amiben biztos lehetsz, hogy a könyvtárosok igyekeznek majd 
maradéktalanul kielégíteni igényeidet, akár általános tájékozódásról legyen szó, akár va-
lamely szakterület bugyraiban szeretnél elmélyedni. Ne feledd: „Az egyetem könyvtára, 
a TE könyvtárad!”

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,guest&custid=s6185934&groupid=main&profile=eds
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,guest&custid=s6185934&groupid=main&profile=eds
http://www.ek.szte.hu/online-forrasok-otthonrol/
https://adtplus.arcanum.hu/
https://hungaricana.hu/
https://www.szaktars.hu/
https://www.szaktars.hu/
https://mersz.hu/
https://zeusz.kossuth.hu/
https://zeusz.kossuth.hu/
https://edu.interkonyv.hu/
https://dtk.tankonyvtar.hu/
https://dtk.tankonyvtar.hu/
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Ellenőrző kérdések

1. A könyvtár hányadik emeletén keresnéd a biológiai és élettudományi témákat?

2. Keresd meg a könyvtár katalógusában Rita L. Atkinson Pszichológia tankönyvét!

3. Hallgatóként hány könyvet kölcsönözhetsz egyszerre az egyetem könyvtárából?

4. Melyik adatbázisban találhatod meg a korábbi SZTE hallgatók szakdolgozatait?

5. Mit kell tenned ahhoz, hogy az előfizetéses online adatbázisokat otthonról is használ-
hasd?

6. Nézd meg a könyvtár honlapján, hogyan tudod beállítani a telefonodra az egyetem több 
épületében is működő wifi kapcsolatot!

Felhasznált irodalom

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár weboldala - http://www.ek.szte.hu

James Boswell (1823): Life of Samuel Johnson. London. https://books.google.hu/book-
s?id=mo0EAAAAYAAJ (utolsó megtekintés: 2020.09.04.)

Jorge Luis Borges (1987): Az idő újabb cáfolata. Budapest, Gondolat.

Ajánlott irodalom

SZTE Klebelsberg Könyvtár: Könyvtár- és informatikai alapismeretek kurzus 
- https://edu.ek.szte.hu

Hasznos linkek

SZTE Klebelsberg Könyvtár online katalógusa - http://qulto.bibl.u-szeged.hu

SZTE Klebelsberg Könyvtár Facebook oldala - www.facebook.com/klebelsbergkonyvtar

SZTE Klebelsberg Könyvtár Youtube oldala - www.youtube.com/c/SZTEKK/videos

http://www.ek.szte.hu
https://books.google.hu/books?id=mo0EAAAAYAAJ
https://books.google.hu/books?id=mo0EAAAAYAAJ
https://edu.ek.szte.hu/
http://qulto.bibl.u-szeged.hu/
https://www.facebook.com/klebelsbergkonyvtar/
https://www.youtube.com/c/SZTEKK/videos
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Motiváló üzenet: Szabadjára engedtek a könyvtárban, s én elindultam az emberi bölcsesség 
ostromára. (Jean-Paul Sartre)

(Forrás: az SZTE Klebelsberg Könyvtár saját készítésű fotója)
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9. FEJEZET

Az SZTE karok hallgatókat támogató tevékenységei, 
szolgáltatásai

Dr. Rúzs Molnár Krisztina

Bevezetés

Az, hogy gyorsan, és amennyire csak lehet, könnyedén beilleszkedj az egyetemi életbe, 
és felvedd a ritmust, nemcsak számodra, hanem az egyetem számára is nagyon fontos. 
Ha jól érzed magad, az órák látogatása, a ZH-írás, a beadandók elkészítése, referátu-
mok megtartása és a vizsgázás nem fog különösen nagy nehézséget jelenteni (még ha 
egyik-másik fel is adja a leckét). Előfordulhat azonban, hogy bekövetkezik egy olyan 
változás az életedben, ami a teljesítményedre is kihat. Az egyetem elkezdése nem min-
denkinek könnyű, mert lehet, hogy mellette dolgoznod kell, és nehéz összehangolni a 
tanulással; az is lehet, hogy távol vagy az otthonodtól, ami nehezebb, mint gondoltad; 
lehet, hogy épp szakítottál a barátoddal vagy barátnőddel, és emiatt nem nagyon tudsz 
odafigyelni a tanulásra. Több nehézséggel is szembesülhetsz akár az egyetemi éveid alatt 
később is, amin adott esetben nehéz túltenni magad. Biztos, hogy ilyenkor számíthatsz a 
barátaidra, évfolyamtársaidra is, ugyanakkor az egyetem, a kar is ott áll mögötted, hogy 
ha szükséges, támogatást nyújtson a számodra.

Először a hozzád legközelebb álló támogatási helyet, személyt érdemes felkeresni a ka-
ron, hogy tanulmányi vagy személyes jellegű nehézség esetén segítsen. Bármelyik kar 
hallgatója is vagy, mindenütt találhatsz ilyen embereket. Mentornak, évfolyamfelelős-
nek vagy tutornak hívják őket (rájuk kereshetsz a kari honlapon), de egy segítőkész 
oktató is biztosan meghallgat és támogat. Tanulmányi ügyekben minden karon működik 
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tanácsadás, amelyet vagy a tanulmányi osztályok munkatársai tartanak, vagy emellett van 
még erre kijelölt oktató is. Ami tanulmányi szempontból a legfontosabb, hogy ismerd a 
szakodra vonatkozó képzési tervet, vagyis azoknak a kurzusoknak a nevét, és felvételének 
sorrendjét, amelyeket a tanulmányaid során teljesítened kell. Ha mindig tudod, hogy 
épp hol tartasz, te magad is jobban fel tudod mérni a lehetőségeidet, könnyebben tudsz 
tanácsot kérni. 

Itt összeszedtük az egyetem egyes karainak a tevékenységeit, amelyek azt szolgálják, 
hogy a beiratkozástól kezdve „jól érezhesd magad”, ill. ha bármilyen nehézség felmerül-
ne, tudd, hogy hova lehet fordulni. 
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9.1. Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJTK)

Ha a jogi karon tanulsz, fontos, hogy tudd, hogy az elsős joghallgatókat csoportokba 
osztjuk, és a csoporthoz rendeljük az órákat. A csoport az első évben úgy működik, mint 
egy osztály, minden szemináriumon vagy gyakorlati órán együtt vagy a csoporttársaiddal, 
és így meg lehet ismerni őket. Másodiktól már neked kell felvenned a gyakorlati órá-
kat, a csoportok minden órán más-más hallgatókból állnak. A jogászhallgatók esetében 
működik tutori rendszer, ami azt jelenti, hogy az elsős csoportok mellett tutorok vannak 
beosztva mindkét félév során, valamennyi tutor a Doktori Iskola hallgatója, vagyis fris-
sen végzett jogász, akiktől sokat lehet kérdezni. A jogi kar többi szakja esetén (MKTB, 
Nemzetközi tanulmányok, Politológia) a hallgatói létszám lehetővé teszi a közösségek 
formálódását, az évfolyamközi kapcsolatok is természetesen és jól működnek az egyes 
évfolyamok között. 

A jogászhallgatók esetében a tanulmányi felkészülést szolgálja, hogy bizonyos – ne-
hezebben teljesíthető – tantárgyak esetében egyes oktatók un. repetitóriumot hirdetnek 
(pl. Római jog, Magyar alkotmány- és jogtörténet, Európai jog). Ezek szorosan az adott 
tantárgy félévi tematikáját követik, plusz órák az adott tantárgyból, és a vizsgára való 
felkészülést segítik. Ha biztosra akarsz menni, célszerű ide csatlakozni, mert a további 
tantárgyak teljesítéséhez is jó alapot adnak. 

A tanulmányi utak egyéni segítését jelenti, hogy 2020 tavaszán tanulmányi tanácsadó 
kezdte meg működését az ÁJTK-n, aki főállású vezető oktató, és az oktatási dékánhe-
lyettessel szoros együttműködésben igyekszik a hallgatók egyéni tanulmányi útjaiban je-
lentkező nehézségeket tanácsadással támogatni. Ha elakadsz a vizsgákkal, és nem tudod, 
hogy tervezd meg a következő félévedet, milyen tárgyakat vegyél fel, mit lehet későbbre 
halasztani, a tovább haladáshoz milyen kérelmet kell előterjesztened, kihez, milyen do-
kumentumokkal kell alátámasztani, stb. akkor nagyon fontos felkeresni a tanácsadót, még 
mielőtt teljesen belegabalyodsz. A tanácsadás épp arról szól, hogy ezeket kisimítsátok, és 
a te egyéni helyzetedre alakítsátok ki a tárgyfelvétel rendjét, hogy az számodra reálisan 
teljesíthető legyen. 
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9.2. Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

9.2.1. Mentorprogram

Ha orvostanhallgató vagy, érdemes tudnod, hogy az ÁOK-n többszintű mentorprogram 
támogatja a hallgatókat, amennyiben tanulmányaid során információra, tanácsra, külső 
segítségre van szükséged. Az ÁOK-n a mentorprogram nálunk jelenleg 3 szinten va-
lósul meg, melyet szeretnénk a következő években is fenntartani. A mentorálás legalsó 
szintjét az önkéntes hallgatói segítők képezik, akikből minden évfolyamhoz többet is 
delegálunk, illetve igyekszünk megoldani a nagylétszámú idegen nyelvű évfolyamok 
mentorálását is. Ha nehézséged merül fel, a hallgatói mentorok a legkönnyebben elérhe-
tő segítők, akiket nyugodtan felkereshetsz. A Karon monitorozzuk a hallgatói segítőink 
mentori tevékenységét, illetve a programban való részvételi kedvüket is, ennek alapján a 
hallgatók számára elérhető hallgatói segítői lista félévente aktualizálásra kerül. Szükség 
esetén új mentorokat is toborzunk (felsőbb évesként csatlakozhatsz te is, ha van kedved), 
akiket minden esetben az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ által szakszerűen 
kiképezve osztunk be a munkára. 

2020 tavaszától sikerült angol és német nyelvű évfolyamokból is kortárs segítőket tobo-
roznunk és kiképeznünk, a későbbiekben ezt a rendszert is fent kívánjuk tartani. A men-
torprogram második szintjén kiképzett mentor-tanáraink állnak, akik a tanulásban, 
felkészülésben tudnak segítséget nyújtani. Az elérhetőségük fent van a kari honlapon, 
szóróanyagokon, bátran keresd őket, szívesen segítenek. Szükség esetén a hallgatókat a 
harmadik szinten álló pszichológusunkhoz tudják irányítani. A szakpszichológusi se-
gítséget jelentős számban veszik igénybe hallgatóink. Az egyetemi hallgatói léttel kap-
csolatos kihívásokon túl orvostanhallgatóként az orvosi hivatással együtt járó nehézsé-
gekkel is szembesülnöd kell, és ez néha nem egyszerű. A szakszerű segítség viszont adott, 
várunk, ha szükséged van rá. 

A mentorprogram mellett tanulásmódszertani tréningre is járhatsz, ami sokat segít abban, 
hogyan szervezd meg a tanulásod, hogy a leghatékonyabb legyen. Ezt a tréninget szintén 
az Életvezetési Tanácsadó Központtal együttműködve tartjuk meg.
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9.2.2. Szintre hozó kurzusok

Az általános orvosképzés első két hónapja után kiderül, hogy az egyetemre bekerülő hall-
gatók felkészültsége igen heterogén, mind a magyar, mind a külföldi hallgatók esetében. 
Az első tanévben a Kar szakmaspecialitásait figyelembe véve kellett szintre hozó oktatást 
bevezetni. A mindenkori I. évfolyam hallgatóinak tartunk szintre hozó kurzusokat a tava-
szi félévben, az I. félévi eredmények alapján, bónusz rendszerrel motiválva a hallgatókat 
a részvételre.

9.3. Bartók Béla Művészeti Kar (BBMK)

Ha a művészeti kar hallgatója vagy, már biztosan tudod, hogy a BBMK-n folyó művész- 
és tanárképzés fontos része a segítségnyújtás és tehetséggondozás, melynek egyik eleme 
a kiemelkedő képességű fiatalok felfedezése, mentorálása, és pályájuk elindításának se-
gítése. 

A BBMK hallgatói támogatási, segítői rendszere több ponton is jelentősen átalakult az 
utóbbi néhány évben, a meglévő formák erényeinek fenntartásával. 

9.3.1. Az oktatók egyben mentorok is

A speciális egyéni képzésnek köszönhetően az oktatók személyes kapcsolatban vannak 
veled hetente több alkalommal. A szakmai munka mellett, személyre szabott tanácsokkal 
tudnak segíteni neked a mindennapok kihívásaiban, tanulási, gyakorlási, akár időbeosz-
tási problémák esetén és a hosszú-távú karrierépítés nehézségeiben is. Elterjedt pozitív 
gyakorlat, hogy már a felvételire készülő diákoknak és tanáraiknak szakmai segítséget 
nyújtunk. A mintatanterveink aktualizáltak és nyilvánosak, így elsőéves hallgatóként már 
pontosan tudhatod, hogy szemeszterenként milyen követelményekre kell felkészülnöd. 

A tanszékvezetők, a Dékáni Hivatal munkatársai és a HÖK tagjai - a szakmai kapcsola-
tok révén is - folyamatosan konzultálnak az aktuális problémákról, ezek megoldásainak 
lehetőségéről, feladatokról.

Az oktatók közvetlenül segítik a kiemelkedő tehetségű hallgatók hazai és nemzetközi 
versenyeken való részvételét. A BBMK rangos zenei találkozóknak, versenyeknek, fesz-
tiváloknak házigazdája, mely szintén a hallgatóink szakmai fejlődését segíti elő. 

Az oktatók és hallgatók kapcsolata a diploma után is élő, személyes és szakmai ta-
lálkozókon rendszeresen van alkalom a művészi és pedagógiai kapcsolattartásra. 
Zongorakísérőink szintén kiváló művészek, akik a hallgatókkal felkészülve a koncerte-
ken „élesben” is átadják a szakmai tudásukat.
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9.3.2. A hivatali ügyintézés működése átalakult

A Dékáni Hivatal és a Tanulmányi Osztály struktúrájában is megújult, nyitottabb, prob-
lémaérzékenyebb lett, ezért hatékonyabb munkát tud végezni a hallgatói ügyek megoldá-
sában. Az egyéni oktatás sokszínűsége miatt minden hallgató speciális képzési programot 
végez, ezért a tanulmányi ügyek intézésében is nagy hangsúlyt kap az empatikusság. A 
kommunikációs csatornáink kibővültek, az ügyintézés felgyorsult, fiatalosabb és lendü-
letesebb lett.

9.3.3. Az oktatásban használt hangszerpark jelentős bővülése

A BBMK hangszerparkja az elmúlt években jelentősen bővült, a fejlesztés a Kar történe-
tében páratlan mértékű volt. Ezzel a hallgatók gyakorlása és a szakmai órák is infrastruk-
turálisan magasabb minőségi szintre kerülhettek. Az épületünk nyitvatartási idejében 
folyamatosan, teljes kihasználtsággal üzemel, a hallgatók gyakorlási problémáin segítve.

9.3.4. A hallgatói igényekhez igazodó új tárgyak bevezetése

A szegedi zeneoktatás történetéhez hűen, magasrendű szellemi értékeink megőrzése mel-
lett, igyekszünk követni a hallgatóink igényeit és olyan szabadon felvehető tárgyakat is 
bevezettünk, amelyek ezekhez igazodnak, pl. a régi zene, a társhangszer, lapról olvasás. A 
modern értelmiségi képzést segítő szabad, innovatív ismeretátadási forma a Kortárszenei 
és Előadóművészeti Szakkollégium, amely egyre népszerűbb a hallgatók körében.
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9.4. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK)

Ha a bölcsészkarra jársz, itt is kialakult egy rendszer, ami segít abban, hogy sikerrel tel-
jesítsd a szakod által meghatározott követelményeket. 

Az SZTE BTK-n a hallgatók ismereteinek egységes szintre hozása érdekében ún. men-
tori kurzusokat indítanak a mentor-kollégák. A mentori kurzusok létezését és a mentor-
tanárok nevét az egyes tanszékek minden létező módon „reklámozzák”, de elsőévesként 
külön tájékoztatást is kaptál az elérhető lehetőségekről. A tanrendben és a Neptunban 
szereplő, nullkredites mentori kurzusok rugalmasan, tehát kifejezetten a támogatást 
igénylő hallgatók igényeinek és elvárásainak mentén szerveződnek, előzetes tematiká-
juk nincsen. A kurzusokat felvevő hallgatók és oktatók heti rendszerességű találkozásain 
előbbiek minden lehetséges tartalmi és adminisztratív kérdésben segítséget kaphatnak a 
programban részt vevő mentor-kollégáktól. A legtöbb esetben hagyományos felzárkózta-
tásról (korrepetálásról) van szó: azok a hallgatók, akiknek a tanrendben beállított óraszám 
nem elég a tananyag elsajátításához és a vizsgák magabiztos teljesítéséhez, itt segítséget 
kapnak a tanszéki oktatótól. Gyakran tanulásmódszertani segítségről van szó: a gimná-
ziumokból érkező diákok egy része nem könnyen áll át az egyetem más természetű el-
várásainak teljesítésére. Számolnunk kell azzal is, hogy egyre több hallgató dolgozik az 
egyetem mellett: ők nyilvánvalóan nehezebben tudnak megfelelő teljesítményt nyújtani. 

Fontos ugyanakkor az is, hogy személyes megbeszélések során számos alkalommal derül 
fény különféle pszichológiai problémákra – ha ilyenekkel szembesülnek, a mentorok-
nak azon kell fáradozniuk, hogy a szóban forgó hallgatók eljussanak a professzionális 
segítő személyekhez, akik közül az egyetemen több is elérhető. Ha a lépések időben 
történnek, a tanulmányokat is sikerrel lehet tovább folytatni.

Végül sajátos helyzetben vannak a sok külföldi hallgatót oktató tanszékek (anglisztika, 
francia): itt nem egy esetben a szegedi/magyarországi/európai életvitel bizonyos elemei-
nek elsajátításában nyújtanak segítséget a mentorok. 

A karon jelenleg mintegy 20 mentor foglalkoztatása történik, és félévenként átlagban kö-
rülbelül 100 hallgató részesül segítségben. Kurzusokon kívül, kvázi láthatatlanul is zaj-
lik mentori/felzárkóztatási tevékenység a karon, és az sem kétséges, hogy a programban 
részt nem vevő kollégák is nagyban nyitottak arra, hogy segítsenek megoldani a hozzájuk 
forduló hallgatók problémáit.
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9.5. Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (ETSZK)

9.5.1. Karspecifikus bemeneti tesztek és szintre hozó kurzusok 

Az I. éves, nappali tagozatra felvett egészségügyi alapszakos hallgatók humánbiológia-, 
és kémiai bemeneti tudásának-, valamint a szociális munka alapszakos hallgatók társada-
lomtudományi alapismereteinek felmérésére karspecifikus bemeneti tesztek megírásával 
kerül sor. A bemeneti tesztet előre meghatározott időpontban, a TIK számítógépes terme-
iben töltik ki a hallgatók, amit már minden bizonnyal teljesítettél is. 

A bemeneti teszt eredményéről írásbeli értesítést kapsz vagy már kaptál is, és az ered-
ménytől függően ajánlást is tartalmazhatott a levél az ETSZK-n jelenleg szabadon vá-
lasztható kurzusként meghirdetett szintre hozó kurzusok felvételére a következő tárgyak-
ból:

 Ţ Humánbiológia alapozó ismeretek 1-2. gyak. (KSZV6801G, KSZV6802G),

 Ţ Természettudományos alapozó szeminárium (KSZV8401G),

 Ţ Társadalomtudományi alapozó ismeretek 1-2. gyak. (KSZV6901G, KSZV6902G).

Célszerű felvenni ezeket a tárgyakat még az elején, hogy biztosan fuss neki az első vizs-
gaidőszakodnak. A további ráépüléseknél is lesz jelentősége és szerepe annak, hogy ez a 
szakmai tudásod stabil. 

9.5.2. Információs nap és tanulmányi tájékoztatók

A felvett hallgatók számára „Információs napot” tartunk a beiratkozási héten, amin már 
valószínűleg te is ott voltál, ahol rövid évnyitót és tanszéki bemutatkozást követően tájé-
koztatás történik a félévkezdéssel kapcsolatban.  

A TANOSZ munkatársak rendszeresen tartanak szakirányonként tanulmányi tájékoztató-
kat a félév során (2/félév) az éppen aktuális tanulmányi tudnivalókról (pl. kreditátvitel, 
kérelmek beadási módja, tanulmányi határidők, vizsgajelentkezés, előmenetel követése a 
Neptunban, átsorolási szabályok stb.). 



HOGYAN TANUL A SIKERES EGYETEMISTA?

191

A tájékoztatók diasora elérhető a Kar honlapján (http://www.etszk.u-szeged.hu/hallga-
toknak/tanulmanyi-tajekoztatok) és a CooSpace-en is.  

Ezek az információk képezik az egyetemi tanulmányok adminisztratív alapját, célszerű 
többször is elolvasni, átfutni, hogy mindig világos legyen, éppen hol tartasz a képzési 
tervben, mit kell még teljesíteni, melyik tantárgy mire épül. 

9.5.3. Évfolyamfelelősök, oktatói mentorok

Minden évfolyamhoz tartozik egy évfolyamfelelős a képzésért felelős tanszék munka-
társai közül, aki rendszeresen találkozik az évfolyammal és végigkíséri tanulmányaikat. 
A te évfolyamodhoz is hozzá van rendelve egy évfolyamfelelős, aki segítségedre van, és 
kérdezhetsz tőle.

Több munkatársunk elvégezte az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ „Mentor-
képzését”, valamint a Karrieriroda „Kari munkatársak pályatervezési-, és munkaerő-piaci 
képzését”. Mindezen ismeretekkel hatékonyan tudnak segíteni, ha kérdéseiddel hozzájuk 
fordulsz. 

9.5.4. Demonstrátorok

Számos kurzushoz hirdet meg a Kar minden évben demonstrátori pályázatot, melyben 
kinevezett felsőbb éves hallgató külön időpontban tart demonstrátori órát, ahol az alsóbb 
évesek kérdezhetnek tőle, és együtt gyakorolhatják a tananyagot.  

9.5.5. Életvezetési- és pszichológiai tanácsadás

Az ETSZK Hallgatói Információs és Tanácsadó Iroda (HaITI) munkatársaihoz bizalom-
mal fordulhatsz egyéni vagy csoportos tanácsadásért. Mindenképp nézd meg a linket, 
hasznos információk vannak erről a jól működő szolgáltatásról.

http://www.etszk.u-szeged.hu/karrol/haiti/haiti

https://www.facebook.com/HaitiEtszk

9.5.6. Hallgatói mentorprogram

Érdeklődő, segítőkész hallgatók bevonásával működik a Karon a hallgatói mentorprogram, 
melyben a „Hallgatói mentorálás 1.” szabadon választható gyakorlatot teljesített hallga-

http://www.etszk.u-szeged.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-tajekoztatok
http://www.etszk.u-szeged.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-tajekoztatok
http://www.etszk.u-szeged.hu/karrol/haiti/haiti
https://www.facebook.com/HaitiEtszk
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tók végeznek mentorálást, ezzel segítve az I. évesek beilleszkedését a felsőoktatásba-, il-
letve tanulmányaikba. Felsőbb éves hallgatótárs mentort kaphatsz a programon keresztül, 
ha pedig felsőbb éves vagy, szívesen látunk mentorként a gólyák támogatásában.

http://www.etszk.u-szeged.hu/hallgatoknak/mentorprogram

9.5.7. Hallgatói lemorzsolódást csökkentő tréningek

Szintén a sikeres egyetemi tanulmányaidat segítik az alábbi szabadon választható kurzu-
sok is, melyeket bármely szakos ETSZK-s hallgató felvehet és teljesíthet:

 Ţ Stresszkezelő tréning gyak.(KSZV9002G),

 Ţ Kortárs egészségfejlesztők képzése gyak. (KSZV8701G),

 Ţ Kiégés elleni tréning gyak. (KSZV9003G).

9.6. Fogorvostudományi Kar (FOK)

Ha a FOK-on tanulsz, a kar kiemelt figyelmet fordít a végzős fogorvostanhallgatók és 
dentálhigiénikusok mentorálására, és segíti őket jövőbeli céljaik elérésében. Mivel a jö-
vőbeli szakmád lényege részben a gyakorlati készségeiden alapul, másrészt fontos, hogy 
képet kapj arról, hogy hogyan tudsz helytállni kezdő fogorvosként, dentálhigiénikusként, 
ennek érdekében 2017-ben bevezetésre került a Karrier tanácsadás/Career guidance kur-
zus. A kurzus felkészít a munkára, a szakmai életben való helytállásra. A kurzus során 
átadott tudásanyag birtokában, továbbá csoportos - és szükség esetén személyes - mento-
rálás révén segít neked a kar a megfelelő munkahely megtalálásában, az alkalmazottként 
való megfelelő viselkedés, normák és szokások elsajátításában.

A kurzus lezárásaként minden évben megrendezésre kerül a „Karrier Börze” rendezvény, 
melynek célja, hogy a végzős hallgatók olyan rendelők vezetőivel, munkatársaival talál-
kozhassanak, ahol a sikeres életpálya és a stabil anyagi helyzet mellett a személyes és 
szakmai fejlődés egyaránt elérhető.

http://www.etszk.u-szeged.hu/hallgatoknak/mentorprogram
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9.7. Gazdaságtudományi Kar (GTK)

A GTK-n számos különböző szolgáltatás vár, amelyek mind azt szolgálják, hogy ha a 
karunkra felvettek, a tanulmányaidat sikerrel végezd el.

9.7.1.  A Tanulmányi Osztály kiemelt szerepe

A Tanulmányi Osztály előadói tanulmányi előmeneteli nyomkövetést végeznek minden 
egyes hozzájuk tartozó hallgató estében, ezzel kísérve figyelemmel haladásukat. Ameny-
nyiben a tanulmányi előadó észleli, hogy egy hallgató elmaradásban, lemaradásban van 
a normál mintatervtől (pl. lassabban halad, 3/3 közeli helyzetbe került, kétszer passzív 
félévet kért), személyesen keresi meg a hallgatót és szólítja meg, hogy miben segíthetünk, 
hogy visszatérjen, folytassa vagy felzárkózzon, hogy sikerrel teljesítsen. A Tanulmányi 
Osztály egyik előadója kiemelten a sajátos szükségletű hallgatók támogatásával foglal-
kozik, az ő tanulmányi haladásukkal, felzárkóztatásukkal foglalkozik, ebben támogatja 
őket. 

9.7.2. Magyar nyelvű hallgatóinkat támogató tevékenységek

Ha elsőéves vagy, a GTK-n biztosítunk neked egy úgynevezett Módszertani alapozó 
kurzust, amelynek keretében magyar nyelvi és matematikai alapismereteidet fejlesztjük, 
hogy sikeresebben vehesd a rád váró kihívásokat. 

Speciális német nyelvi kurzusokat is kínálunk neked, melyek kommunikációs készség-
fejlesztő tréningként működnek (prezentációs stratégiákat ad át) német nyelven, valamint 
tanulásmódszertani ismereteket is közvetít. Közvetlen célja a Haageni Kettősdiploma 
képzésünkre való nyelvi és módszertani felkészítés. A résztvevő egyetemi hallgatók men-
torként is működnek a partnerközépiskolákban gimnazistákat támogatva.

Egyszerre motiválja az oktatók munkáját és lelkesíti a hallgatókat az ún. demonstrátori 
rendszer, melynek keretében magyar és nemzetközi hallgatóként is jelentkezhetsz egy-
egy oktatódnál demonstrátori feladatok, azaz az oktatást támogató feladatok elvégzésére.

Ha TDK-zni és OTDK-zni szeretnél, vagy a Prezentációs Technikák versenyen indulnál, 
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a felkészülést mind a magyar, mind a külföldi hallgatóink számára egy többlépcsős, több-
szűrős, belső meghallgatásokat, egyéni mentorálást, információsalkalmakat és előselejte-
zőket magában foglaló kétnyelvű folyamat keretében támogatjuk.

Számos szolgáltatással támogat a GTK benneteket az előre haladásban, pl. gólya infor-
mációs napok, hallgatói klubok, tanulmányi és soft skills versenyek szervezésével, társa-
dalmi felelősség vállaláshoz kötődő tevékenységekkel, céges gyakorlatok megszervezé-
sével, ösztöndíjprogrammal, stb. 

9.7.3. Külföldi hallgatókat támogató tevékenységek

Mivel a külföldi hallgatók számukra teljesen új környezetbe kerülnek, családjuktól távol, 
megtartásukban fontos tényező, hogy elsőévesként első hónapjaikban segítsük őket ad-
minisztratív folyamataikban, a tanulmányi környezet megismerésében, társasági kapcso-
lataik kialakításában, megerősítésében. A későbbiek folyamán az általuk kezdeményezett 
hallgatói klubok, tevékenységek megvalósítását támogatjuk. Valamint segítjük a magyar 
hallgatók számára elérhető versenyek, pályázatok, önfejlesztő lehetőségek megnyitását 
külföldi hallgatók számára is. Ez sokszor hosszú időt és szakértelmet igénybe vevő fordí-
tási munkát is jelent a karon dolgozók számára.

9.7.4. Tanulmányi mentorálás külföldi hallgatóknak

Felsőbb éves alapszakos külföldi hallgatók csoportos és egyéni korrepetálást, tanulmányi 
támogatást ajánlanak fel elsőéves társaiknak a nehezebben teljesíthető tárgyakból – ennek 
hatására komolyan javult pl. a Microeconomics kurzus teljesítésének aránya.

9.7.5. Egyéni mentorálás külföldi hallgatóknak

Arra kiképzett kollégánk egyénileg mentorálja a krízisbe jutott külföldi hallgatókat. A 
mentorálás eredményeként több krízisben lévő hallgató végül sikerrel államvizsgázott. 

9.7.6. Mentorcsapat működtetése külföldi hallgatók támogatására

A külföldi hallgatókat magyar és felsőbb éves külföldi hallgatókból szervezett mentor-
csapat kíséri – közösségi programokkal, egyéni segítéssel támogatják a külföldi hallgatók 
velünk maradását, beilleszkedését.
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9.8. Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Ha gyógyszerésznek készülsz és a GYTK hallgatója vagy, akkor számíthatsz arra, hogy 
plusz kurzusok keretében biztos alapokat kapj. Oktatóink tapasztalatai alapján matemati-
ka, szerves kémia és fizikai kémiai számítási ismeretek tantárgyakból adódhat nehézség, 
így ezekből van lehetőség arra, hogy extra órákon vegyél részt. Igaz, hogy ezekkel a 
mentoráló kurzusokkal kredit pontokat nem szerezhetsz, de a tematikájuk számonkérést 
sem tartalmaz. Gyakorlás viszont van, hogy biztosan tudj menetelni a diploma megszer-
zése felé. 

A matematika tantárgy esetében „célközönségnek” az egyetem első éves, frissen beirat-
kozott hallgatóinak többségét tekintjük, mindazokat, akiknek a képzésében a matematika 
mint alapozó tantárgy lényeges szerepet játszik. A szerves kémiai mentoráló kurzus és a 
fizikai kémia számítási ismeretek mentoráló kurzus a másodéves hallgatók számára elér-
hető, a kötelező tanrendi óráknak megfelelő félévekben, hogy azokat kísérve segíthessék 
tanulmányaidat. A mentoráló kurzusok magyar és angol nyelven is rendelkezésre állnak. 

A mentoráló kurzusaink sikeresek, mind a magyar mind pedig az angol képzésen tanuló 
hallgatók magas arányban vesznek részt ezeken a konzultációkon, és eredményképpen a 
sikertelen vizsgák száma jelentősen csökkent. 
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9.9. Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (JGYPK)

Ha a JGYPK egységeiben tanulsz, oktatóink és adminisztratív munkatársaink változa-
tos módokon segítik előrehaladásodat. Alapértelmezett, hogy mindenhol biztosítják szá-
modra az egyéni személyes, e-mailben történő vagy on-line konzultációs lehetőségeket, 
amikor arra szükséged van, és mindig időben értesülsz a szakmai fejlődésedet szolgáló 
változatos lehetőségekről, mint például az Erasmus+ külföldi résztanulmányok, az UNKP 
ösztöndíj, a tudományos vagy a művészeti diákkör. A Hallgatói Önkormányzat anyagi 
támogatásával az egységek egy-egy tehetséges, elkötelezett hallgatót demonstrátorként 
foglalkoztathatnak. A félévente megújuló demonstrátori tisztség nemcsak az intézeti dön-
tésekhez szükséges hallgatói képviselet biztosítására nyújt lehetőséget, hanem a hallgatók 
közötti kommunikációt is támogatja, és a hallgatók részéről értékes visszajelzéseket nyújt. 
A demonstrátori rendszer mellett a hallgatók önszerveződő módokon is segítik egymást. 

Abban is maximálisan támogatunk, hogy mesterszakos diplomád megszerzése után tu-
dományos pályára lépj (PhD, DLA), több oktatónk tevékenykedik az ország különböző 
doktori iskoláiban oktatóként, témakiíróként vagy témavezetőként. Már a tanulmányaid 
alatt is segítünk mind szakmailag, mind módszertanilag abban, hogy témavezetőddel, 
önállóan vagy társaiddal együtt megjelenjen egy-egy írásod szerkesztett kötetben vagy 
folyóiratban, konferenciaelőadást tarts. Nyelvi készségeid fejlődését különböző műfajok-
ban gyakoroltatjuk: kiselőadás, projektmunka, nagyelőadás, esszé, értekezés, népszerű-
sítő írások. Folyamatosan támogatjuk kritikus gondolkodásod kialakítását, tudományos 
gondolkodásra ösztönzünk. Több tanszék is működtet hallgatói kutatóműhelyeket, ame-
lyek segítik a hallgatók elmélyülését a választott tudományterületen. 

Oktatóink arra törekszenek, hogy tanulmányaidat olyan tankönyvek, jegyzetek, tanul-
mánykötetek, monográfiák megírásával és elektronikus vagy nyomtatott formátumú ki-
adásával támogassák, amelyek segítik az elsajátítandó tananyag jobb megértését, rend-
szerbe foglalását és nem utolsó szempont, hogy könnyen elérhetőek számodra a Kar 
jegyzetboltjában (http://www.jgypk.hu/kiado/jegyzetboltunk/). 

Az oktatói-hallgatói mentorálás kiváló példája a szakkollégiumi rendszer is. Az SZTE 
JGYPK 2014-ben alapított Művészeti, Művészetpedagógiai és Művészetközvetítő Szak-
kollégiuma hallgatói öntevékenységre és önkormányzatiságra épülő tehetséggondozó 

http://www.jgypk.hu/kiado/jegyzetboltunk/
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szervezetként működik. 

Minden tanszéken az egyéni igényekhez igazított és csoportos vagy évfolyamszintű ta-
nulmányi tanácsadás keretében biztosítunk hallgatóink számára szóbeli vagy írásos tájé-
koztatókat, konzultációs lehetőségeket, amelyek a legfontosabb tanulmányi információ-
kat tartalmazzák. A tanulmányi tanácsadás több egységben a kurzusokba ágyazottan is 
megjelenik. 

Az egyes intézetek, tanszékek mellett a Tanulmányi Osztály (http://www.jgypk.u-sze-
ged.hu/karrol/szervezeti-egysegek/tanulmanyi-osztaly) és az Oktatási Iroda (http://www.
jgypk.u-szeged.hu/karrol/oktatasi-iroda/oktatasi-iroda), segítségére is maximálisan szá-
míthatsz, ha elakadsz a Neptun vagy a Modulo rejtelmeiben, külföldi résztanulmányok 
esetén pedig a Külügyi és Innovációs Iroda ( http://www.jgypk.u-szeged.hu/kulugyi-in-
novacios-iroda/kulugyi-innovacios-iroda) munkatársai állnak a rendelkezésedre.

A tehetséggondozás és tanulmányi tanácsadás mellett a felzárkóztatásról is gondosko-
dik több egységünk. A Tanító szakos hallgatók szükség szerint matematikából külön ré-
szesülhetnek felzárkóztatásból, valamint a választható műveltségi területeken az egyes 
kurzusokba beépítve zajlik a felzárkóztatás. Külön hallgatói mentorprogram működik 
az Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszékén és a Szakképzési, 
Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet Informatika Alkalmazásai Tanszékén. 

Tudjuk, hogy sokszor nem csak a tanulmányi terhekkel kell megküzdened, hanem egyéb 
magánéleti gondok, alkalmazkodási nehézségek, családon belüli élethelyzetből fakadó 
problémák, párkapcsolati és munkahelyi konfliktusok, időstrukturálási problémák, egész-
ségszorongás, vírustól való félelem, izoláció okozta stresszhelyzet, technikai eszközök 
hiányából fakadó tanulmányi problémák is befolyásolják előrehaladásodat. Ilyen esetek-
ben nem csak az Életvezetési Tanácsadó Központhoz lehet fordulni, hanem az Alkal-
mazott Pedagógiai Intézet és az Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés 
Intézet pszichológus kollégáira is számíthatnak e két intézet hallgatói.

http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-egysegek/tanulmanyi-osztaly
http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-egysegek/tanulmanyi-osztaly
http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/oktatasi-iroda/oktatasi-iroda
http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/oktatasi-iroda/oktatasi-iroda
http://www.jgypk.u-szeged.hu/kulugyi-innovacios-iroda/kulugyi-innovacios-iroda
http://www.jgypk.u-szeged.hu/kulugyi-innovacios-iroda/kulugyi-innovacios-iroda


HOGYAN TANUL A SIKERES EGYETEMISTA?

198

9.10. Mezőgazdasági Kar (MGK)

Ha a Mezőgazdasági Karra jársz, itt a Tanulmányi és Továbbképzési Osztály munkatár-
sai fektetnek nagy hangsúlyt tanulmányaid nyomon követésére és támogatására végig a 
tanulmányaid alatt, a felvételtől egészen az oklevél megszerzéséig. A tanulmányaid ala-
kulását, a kurzusfelvételeket a képzésen végig ellenőrizzük. Megváltozott élethelyzeted 
esetén pedig egyéni tanulmányi tanácsot kaphatsz a képzés sikeres befejezését szem előtt 
tartva.

Kulcsfontosságú számunkra, hogy folyamatosan tájékoztassunk a felvétel utáni időszak 
minden fontos eseményéről és különösen a határidőkről: beiratkozás, szociális ösztöndíj 
igénylése, kollégiumi jelentkezés, gólyatábor, kreditátvitel, tagozat/szakváltás, kurzusfel-
vétel, tanulmányi információk stb. A beiratkozási időszak alatt ellenőrizzük, hogy sike-
rült-e beiratkoznod, felvetted-e a kurzusaidat. Ha önköltséges vagy, tájékoztatunk a tandíj 
befizetés menetéről.

A Karunk hallgatójaként számíthatsz arra, hogy a saját képzésedhez kapcsolódóan tá-
jékoztató e-maileket küldünk a tanulmányi időszakod alatt a következő témákkal kap-
csolatban, pl. specializáció választás, szakdolgozat konzulens választás, gyakorlati hely 
választás, záróvizsgára jelentkezés stb.

Ha lemaradtál a tanulmányaiddal, a hivatalos kiértesítések mellett emlékeztetünk a hi-
ánypótlásra, pl. vizsgaidőszakban a még nem teljesített harmadik kurzusfelvételről vagy 
a 6. vizsgaalkalomról.

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében külön értesítjük azokat a hallgatókat, akiknél 
felmerül, hogy esetleg nem az optimális tanulási módszerrel tanulnak, és érdemes len-
ne szakember segítségét igénybe venni, hogy támogatásával, más tanulási módszerrel 
a tanulmányi eredmény is javuljon. Ha ebbe a körbe tartoznál, az SZTE Életvezetési 
Tanácsadó Központ munkatársaihoz irányítunk, hogy a szükséges segítő információkat 
megkaphasd és a számodra előnyös speciális kurzusokon is részt vehess.

Ha kiválóan teljesítő hallgatóink közé tartozol, szintén személyesen is megszólítunk a 
különböző tanulmányi eredményekhez kötött pályázati és ösztöndíjas lehetőségekről, pl. 
Sófi ösztöndíj, ÚNKP, NFÖD stb.

Annak érdekében, hogy az adminisztratív okok miatti lemorzsolódást minimalizáljuk, a 
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kurzusfelvételi határidő lejárta után minden félévben ellenőrizzük a hallgatók saját tanter-
vét, vagyis, hogy pontosan milyen kurzusokat vettél fel. Amennyiben egy adott félévben 
kötelező kurzust vagy korábban nem teljesített kurzust nem vettél fel, értesítünk, hogy 
pótlólagosan kérheted a tárgy felvételét a Modulo-rendszeren keresztül.

Ha nálunk tanulsz, lehetőséged van duális képzésben folytatni tanulmányaidat, melynek 
során több éves munkatapasztalatot szerezhetsz. Gyakorlatorientált képzési programunk-
hoz kapcsolódóan alapképzéses és felsőoktatási szakképzésben részvevőként partnercé-
geinknél (kooperatív képzés keretében) a képzési követelményeken túl gyakorlati tapasz-
talatot is szerezhetsz.

A kari Tudományos Diákköri műhelymunka keretében lehetőséged van becsatlakozni a 
karon folyó tudományos kutatásokba, így lehetőséget biztosítunk TDK-n, OTDK-n való 
szereplésre, valamint munkád hazai és nemzetközi fórumokon történő bemutatására.
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9.11. Mérnöki Kar (MK)

A Mérnöki Karon kialakítottunk egy népszerű és jól bevált mentorálási gyakorlatot, el-
sődlegesen oktató-mentorokra támaszkodva. Ha voltál a Gólyatáborban, a mentorok sze-
repéről, tevékenységéről, a mentorhálózatról már hallhattál ott is. „Mentor-kisokost” ké-
szítettünk gólyáknak, ami a tanulmányok sikeres elvégzéséhez szükséges leglényegesebb 
témaköröket gyűjti össze, és az ehhez kapcsolódó lényeges információk és elérhetőségek 
jelennek meg benne.

A tanulmányok megkezdésekor első éves hallgatóként a szakodhoz kötődő mentorok-
hoz irányítunk, így már előre tudni fogod, kihez fordulhatsz segítségért, információért, 
ha szükséged lenne rá. Ez lehet tanulmányi ügyekkel kapcsolatos információ kérése, de 
akár magánjellegű problémák kezelése is. Ha ebbe szükséges, profi szakembereket is be 
tudunk vonni az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központon keresztül. A kari honlap 
hallgatóknak szóló részében találhatod meg a mentorprogram oktatóinak listáját, és a 
CooSpace-en is jelen vagyunk. A mentorált hallgatóktól visszajelzéseket gyűjtünk, és a 
tapasztalatokat visszaforgatva fejlesztjük tovább a mentori munkát. 

Terveink szerint a felsőbb éveseket egyre szélesebb körben szeretnénk bevonni a mento-
rálásba, a hálózatot kiterjesztjük MSc-szinten tanulókra is. 

A Mérnöki Karon fontos cél, hogy a felvett hallgatók tudásszintjét felmérjük, és egysé-
gesen jó színvonalra hozzuk a szintre hozó kurzusokon keresztül. Így az ezekre épülő, az 
egyes szakokhoz kapcsolódó speciális ismeret megszerezhetővé, ill. könnyebben meg-
szerezhetővé válik. 
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9.12. Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK)

A hallgatók tanulmányainak támogatására a TTIK korábban ilyen módon nem létező 
programokat indított el. Ha a TTIK-ra jársz, itt megtalálod a tutorrendszert, amelynek 
keretében felsőbb éves hallgatók segítik az alsóbb évesek évközi dolgozatokra, vizsgákra, 
valamint záróvizsgára történő felkészülését. Ez a kezdeményezés népszerű és nagyon 
hasznos is, mert így együtt tudtok tanulni egyrészt évfolyamtársakkal, másrészt felsőbb 
évesekkel is. A tanulmányi kapcsolatok sokszor megmaradnak vagy újak is kialakulnak, 
és folyamatosan segítik tanulmányi ügyekben az eligazodást, ráadásul a sikeres vizsgák-
hoz is nagyban hozzájárulnak. Ha a tanulással, tananyaggal kapcsolatban szívesen lépsz 
kapcsolatba egy másik hallgatóval, ha érdekelnek egy felsőbb éves tapasztalatai, akkor 
használd ki ennek a rendszernek az előnyeit. 

A „tutorrendszer” mellett, de ahhoz kapcsolódóan a mentorprogram is működik a 
TTIK-n. A mentorok kari oktatók, akik amellett, hogy irányítják, felügyelik a tutorok 
munkáját, a hallgatók tanulmányi és adminisztrációs ügyekben történő eligazodását se-
gítik tanácsadásokkal, illetve személyes konzultációkkal. Tehát ha olyan probléma merül 
fel, amihez inkább oktató segítsége, bevonása szükséges, keresd meg az intézeted mento-
rait, szívesen támogatnak téged. 

Fontos megemlíteni azokat a tesztsorozatokat, amelyek a Karra felvett hallgatók „szak-
mai” bemeneti kompetenciáját segítenek felmérni. Vagyis az első szemeszter elején a 
szakoddal kapcsolatos ismereteid szintjét igyekeztek felmérni. Ha a teszt kitöltése ne-
hézséget okozott, egy felkészülést segítő, szintre hozó tananyag készült minden intézet-
ben. A hozzájuk kapcsolódó kurzusokat érdemes felvenni, hogy a vizsgákon biztonsággal 
meglegyen az az alaptudásod, amire a tanulmányaid során folyamatosan stabilan épít-
kezhetsz. A szintre hozó tananyagok egy része online olvasó- és videóleckék formájában 
készült, hogy a változatos formában lévő tananyagokból könnyebben elsajátíthasd a szá-
modra szükséges ismereteket. 
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9.13. Tanárképző Központ (TKK)

Az SZTE-nek 12 kara van, most pedig megjelenik egy 13-as számú. Hogy is van ez? Ha 
tanárszakra jelentkeztél, akkor már valószínűleg van sejtésed. A Szegedi Tudományegye-
tem Tanárképző Központjának (TKK) elsődleges feladata, hogy koordinálja a hallgatói 
meghallgatást, kiválasztást, felvételt, átvételt, a kreditelismerés, a záróvizsga letételének 
folyamatát, és szervezze, ellenőrizze, valamint értékelje az iskolai gyakorlatot. A TKK 
nyomon követi az előmeneteledet, pályakövetést végez és együttműködik a tanárképzés-
ben résztvevő karokkal. 

A Szegedi Tudományegyetemen osztatlan és osztott rövid ciklusú mesterképzés formá-
jában valósul meg a tanárképzés. Az osztatlan tanárképzésre jelentkezőket már az első 
lépéstől kezdve segítik, támogatják a TKK munkatársai. Amennyiben tanárszakra jelent-
keztél, bizalommal fordulhatsz hozzájuk telefonon (+36 62/544 014) vagy e-mailben 
(tkk@szte.hu), valamint naprakész tájékoztatást kaphatsz többek között a pálya- és gya-
korlati alkalmassági vizsgával, a felvételihez szükséges dokumentumokkal, a sorrendmó-
dosítással, a szakváltás lehetőségével kapcsolatosan a TKK honlapján a felvételizőknek 
szóló menüpontban is (https://u-szeged.hu/tanarkepzes-index). 

A TKK munkatársai az egész tanév folyamán szívesen nyújtanak tájékoztatást az érdek-
lődőknek az osztatlan és rövid ciklusú tanárképzést érintő szabályokról, legfontosabb 
tudnivalókról. Beiratkozáskor megküldik számodra az általuk összeállított Tanulmányi 
Kalauzt, amely ingyenesen is letölthető az SZTE TKK honlapjáról, a Tanárképzés menü-
pontból. Tanulmányaid és szakmai gyakorlataid során is folyamatosan segítenek Téged 
a tájékozódásban, az eligazodásban. Ismertetik veled, milyen jellegű kérdéssel tudsz a 
TKK munkatársaihoz fordulni, illetve mely kérdésekkel célszerű megkeresned a kari Ta-
nulmányi Osztályokat a gyors és kompetens ügyintézés, segítségnyújtás érdekében.

A szélesebb körű információ-megosztást támogatandó a TKK vezetősége a tanév má-
sodik félévében évfolyamonként fórumsorozatot tart a tanárszakos hallgatók számára, 
kiemelt figyelmet fordítva az adott évfolyam hallgatóit aktuálisan érintő, legfontosabb 
szabályzatokra, témákra, kérdésekre. A fórum elsődleges célja, hogy tanárszakos hall-
gatóként megismerjék a véleményedet képzésedről, pozitív, negatív tapasztalataidról, 
javaslataidról. A fórum másik célja, hogy feltárásra kerüljenek a hallgatók részéről azok 
az okok és nehézségek, amelyek orvoslásával vélelmezhetően csökkenthető a hallgatói 
lemorzsolódás.

A diploma megszerzésének egyik elengedhetetlen feltétele az iskolai gyakorlatok sikeres 
teljesítése. Ezért minden a csoportos és az összefüggő egyéni tanítási gyakorlatokat érintő 
kérdésben együttműködik a TKK a hallgatókkal, az oktatókkal és a Tanulmányi Osztá-
lyokkal annak érdekében, hogy tanárszakos hallgatóként megfelelően képzett szakveze-
tő tanárok és mentorok segítő, támogató irányítása mellett sikeresen fejleszthesd tanári 
kompetenciáidat, felkészülhess a tanári pályára és tanulmányaid eredményes zárásaként 
diplomát szerezhess.

mailto:tkk@szte.hu
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Összefoglalás

Láthatod, hogy minden kar készül olyan plusz, az oktatási tevékenységen túlmutató szol-
gáltatással, programokkal, amelyek segítenek átvészelni a nehezebb időket. Bízunk ben-
ne, hogy hasznos tudnivalókkal láttunk el téged, még ha most nem is táncolnak a fejed 
fölött a hullámok. Egyben arra kérünk, hogy ha azzal szembesülsz, hogy egy hallgató-
társadnak szüksége lehet ezekre az információkra, segíts neki hozzájutni. Lehet, hogy ez 
segíti hozzá, hogy el tudja végezni az egyetemet vagy nagyobb bajtól óvhatod meg.

Köszönjük, hogy a mi munkánkat is támogatod azzal, hogy elolvastad ezt a könyvet, és 
igyekszel beépíteni a számodra hasznos dolgokat az életedbe, a tanulási folyamatba. Így 
nekünk is könnyebb lesz veled együttműködni az oktatás és az értékelés során is.

Tudatos, tapasztalatban gazdag, sikeres egyetemi éveket kívánunk neked!

Köszönjük a karok oktatóinak, munkatársainak, hogy értékes információkkal 
segítették a fejezet megírását!

Ellenőrző kérdések

1.) A saját anyakarodon az egyik olyan ember, aki a legtöbb információval rendelkezik a 
téged támogatni tudó személyekről, a Tanulmányi Osztály vezetője. Hogy hívják? Nézz 
utána az interneten!

2.) Mely karokon működik mentorprogram az egyetemen?

3.) Neked melyik kari hallgatókat támogató rendszer, ill. program tetszik a legjobban? 
Miért?

Hasznos linkek

https://u-szeged.hu/karok

https://u-szeged.hu/felveteli/kiadvany
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Motiváló üzenet: 
Az adja a legnagyobb belső erőt és elégedettséget, amire te magad jössz rá, és amit magad fedezel 

fel a világban … ideértve a segítség forrását is, ha elakadnál, hogy tovább folytasd az utad. 

https://store.leapfrog.com/en-ca/app-center/p/pocoyo-mysteries-adventures-with-poco-
yo/_/A-prod58576-96914 Letöltve: 2021. 06. 28.

https://store.leapfrog.com/en-ca/app-center/p/pocoyo-mysteries-adventures-with-pocoyo/_/A-prod58576-96914
https://store.leapfrog.com/en-ca/app-center/p/pocoyo-mysteries-adventures-with-pocoyo/_/A-prod58576-96914
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10. FEJEZET

A SZTE életvezetést segítő hallgatói szolgáltatásai
Dr. Szenes Márta

Bevezetés

Ebben a fejezetben szeretnénk néhány különösen fontos, a SZTE-n elérhető hallgatói 
szolgáltatásra felhívni a figyelmedet. Az itt találhatók mindegyike más - más oldalról 
igyekszik biztosítani számodra az eredményes és jó minőségű életvezetést.

Találd meg az igényeidhez leginkább illeszkedőt!!

10.1. Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ

Cím: 6722 Szeged, Vitéz u. 17.

Tel.: 62/ 544-029

dcentrum@stud.u-szeged.hu 

www.eletv.u-szeged.hu

www.leleknavigator.hu

http://www.facebook.com/sztedcentrum

Párkapcsolati problémák?     Családi zűrök?

Tanulási nehézségek?    Káros szenvedélyek?

http://www.eletv.u-szeged.hu
http://www.eletvezetesonline.hu
http://www.facebook.com/sztedcentrum
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10.1.1. Személyes tanácsadásokkal segítünk

Gyere el hozzánk, ha önismereti kérdéseidre, kapcsolataidban felmerülő problémáidra, 
tanulási nehézségeidre keresel megoldást! Pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek 
segítségét veheted igénybe. Tanácsadásaink mellett speciális AVS technológián alapuló 
relaxációval is tudjuk bővíteni a hallgatók védekezési mechanizmusát az energiahiány 
és a stressz ellen.

10.1.2. ONLINE tanácsadás

Keresd fel a www.leleknavigator.hu honlapunkat és írj nekünk! A honlapról elküldött 
e-mail-eket képzett szakember fogadja, akihez bármilyen lelki/életvezetési problémával 
lehet fordulni (párkapcsolati, tanulmányokhoz fűződő, családi, vagy bármi más, akár 
állásinterjúval kapcsolatban is már!). Szolgáltatásunk anonim, tehát a levélíró és a 
tanácsadó személye is ismeretlen marad.

10.1.3. Tréningek

Figyeld folyamatosan frissülő honlapjainkat, ahol mindig értesülhetsz az aktuális tré-
ningjeinkről. Kurzusaink, tréningjeink elsősorban olyan készségek elsajátítását teszik 
lehetővé, melyek a mindennapokban az egészséges életvitelhez, jó közérzethez nyújta-
nak segítséget számodra – személyiségfejlesztés, stresszoldó technikák, önérvényesítés 
és konfliktuskezelés, tanulás-módszertani és munkaerő-piaci ismeretek tréning alkotja 
a széles palettánkat.

10.2. SZTE SANSZ Iroda

Cím: 6722 Szeged, Vitéz u. 17.

Tel.: 62/ 544-029

E-mail cím eselyiroda@gmail.com

www.sansz.hu

Facebook: Sansz Nagy Kata

mailto:eselyiroda@gmail.com
http://www.sansz.hu
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A SANSZ egy támogató program, amely hozzájárul ahhoz, hogy ha Te speciális képzési 
igényű hallgató vagy, egyetemi polgárként teljes életet élhess a Szegedi Tudományegye-
temen. A SANSZ támogató programot az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ hív-
ta életre ám most már önállóan működik.

Amennyiben Te látás-, hallás-, mozgássérült, autizmussal élő, diszlexiás és egyéb pszi-
chés fejlődési zavarral küzdő hallgató vagy, munkatársaink tájékoztatnak a neked járó 
támogatásokról, segítenek az ügyintézésben, információt nyújtanak a tanulmányi kedvez-
ményekről. Emellett saját szolgáltatásokkal, kurzusokkal is igyekszünk megkönnyíteni 
mindennapjaidat. Ügyeid intézéséhez elengedhetetlen a tanév elején a regisztráció.

Könyv/fénymásolás támogatással, speciális gépek (látássérülteknek), kis értékű tárgyi 
eszközök kölcsönzésével (pl.: diktafon) segítünk. Egyedülálló, tanulási hatékonyságot 
növelő és sikerélményt nyújtó tréningjeink:

 ɴ „Eszközös készségfejlesztő tréning”

 ɴ „Hatékony tanulás felsőfokon”

 ɴ „Építs versenyelőnyt a diszlexiából!”

 ɴ „Turbózd fel magad! fordítsd előnyödre a kihívást jelentő sajátosságaidat!”

Segítünk eligazodni a jogszabályok útvesztőjében, és igyekszünk minden problémát 
megoldani – időnként még a lehetetleneket is.

Rendszeresen szervezett közösségi programjaink – kézműves foglalkozások, fejlesztő já-
tékok, zsonglőrklubok, hogy csak a legnépszerűbbeket említsük – lehetőséget nyújtanak 
neked a kikapcsolódásra és az ismerkedésre is.

10.3. SZTE Karrier Iroda

Cím: Szeged, Vitéz utca 17., 8-as iroda 

Telefonszám: 62/546-680 

E-mail cím: fazekas.melinda@szte.hu

Nyitva tartás: H - Cs: 8:00 -16:30, P: 8:00-
14:00

https://u-szeged.hu/sztekarrier
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10.3.1. A SZTE Karrier Iroda célja

A 2005 óta aktívan működő SZTE Karrier Iroda célja egyfelől a hallgatók minél teljesebb 
körű felkészítése, kompetenciafejlesztése az általunk szervezett tanácsadások, tréningek, 
egyéb szakmai rendezvények révén. Másfelől kiterjedt céges kapcsolatrendszerünkből 
merítve igyekszünk minél több gyakornoki és ösztöndíj lehetőség, állásajánlat közzé-
tételével segíteni elhelyezkedéseteket, kiemelt szerepet vállalva abban, hogy rátalálj az 
igényeidnek leginkább megfelelő pozícióra, pályaútra.

10.3.2. Gyakornoki helyek és Állásajánlatok közvetítése 

A SZTE Karrier Iroda honlapján és Facebook oldalán elérheted mindazokat a gyakornoki 
helyeket, állásajánlatokat, egyéb munkaerő-piaci lehetőségeket, melyeket a cégek, szer-
vezetek közvetítésünkkel hirdetnek. 

10.3.3. Tavaszi és Őszi Felkészítő Programok

A Karriernapot megelőző többnapos rendezvényen izgalmas, munkaerő-piaci aktualitá-
sokat bemutató előadásokat hallhatsz a meghívott HR szakemberektől. A személyes ta-
nácsadásokon, workshopokon keresztül pedig álláskeresési skilljeidet fejlesztheted. 

10.3.4. Alternatív gyakornoki program szervezése

A SZTE Karrier Iroda indította program, egyben Neptunban elérhető kurzus célja, hogy 
rugalmas keretrendszerben biztosítson tapasztalatszerzési lehetőséget számodra egyetemi 
egységeknél és civil szervezeteknél. A program változatos, sokszínű gyakornoki pozíci-
ókkal vár Téged, munkádat egy szakmai mentor segíti útmutatásaival és visszajelzéseivel.

10.3.5. Online kurzusok

Irodánk az elmúlt két évben négy témában is fejlesztett szabadon választható, az állás-
keresés témájához kapcsolódó online kurzusokat (5 lépés a sikeres életpályatervezéshez, 
Karriertervezés, Útmutató a hiteles vezetővé váláshoz, Privát pénzügyeim hatékony me-
nedzselése), melyek kedveltségét jól mutatja, hogy félévente több mint 800 hallgató veszi 
fel őket, mint szabadon választható tantárgyakat. Találd meg Te is az érdeklődésednek 
leginkább megfelelő témakört! 
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10.3.6. Készségfejlesztő tréningek

Mindennapi élethelyzetekben és még inkább a munka világában gyakran van szükség 
olyan kompetenciákra, képességekre, melyeket könyvekből nem lehet elsajátítani. Tré-
ningkínálatunkból (Pályatervezés és álláskeresés, Időgazdálkodás, Személyes PR, Pá-
lyázatírás és projektmenedzsment, Stíluskommunikáció stb.) kiválaszthatod azt a témát, 
melyben szívesen elmélyednél, fejlődnél jól képzett trénerek vezetésével, interaktív, játé-
kos feladatokon keresztül.

10.3.7. Pályatervezési tanácsadás

Azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik nem érzik magukénak jelenlegi szakjukat, váltás-
ban gondolkodnak, mesterszak választás előtt állnak vagy szeretnének előre tervezni. Ez 
a tanácsadási forma abban tud segíteni Téged, hogy összhangba hozd elképzeléseidet, 
megszerzett tudásodat, készségeidet a munkaerőpiac lehetőségeivel. Segít tisztábban lát-
ni, mit szeretnél, mi illik a személyiségedhez és mindehhez hogyan kerülhetsz közelebb.

10.3.8. Karrier tanácsadás

A tanácsadás keretében szakmai útmutatást kapsz a megfelelő gyakornoki- és álláskere-
sési technikák elsajátításához, a színvonalas önéletrajz és motivációs levél összeállításá-
hoz, illetve az interjúra való eredményes felkészüléshez. A SZTE Karrier Iroda évente 
200-250 tanácsadással támogatja eredményesen hallgatóit a pályatervezésben, illetve a 
gyakornoki hely vagy álláskeresés különböző állomásain. 

10.4. SZTE Junior Akadémia

Cím: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 35.

Telefon: 62/544-696

E-mail cím:juniorakademia.szte.hu/

facebook.com/szegedjuniorakademia

Kerülj egy lépéssel közelebb a diplomához – az SZTE Junior Akadémiával!

A SZTE Junior Akadémiánál a Tehetségpont utódjaként a leendő és a jelenlegi hallga-
tókért dolgozunk. Célunk, hogy megkönnyítsük a Szegedi Tudományegyetemre, majd a 
diplomához vezető utat. Ösztöndíjakkal (például Start, Talent, Vállalati, Áthidaló ösztön-

https://juniorakademia.szte.hu/
https://www.facebook.com/szegedjuniorakademia
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díjak), worskhopokkal segítjük a hallgatókat, míg a középiskolások többek között emelt 
szintű érettségi felkészítő tanfolyamainkkal kerülhetnek közelebb a sikeres felvételihez 
– emellett osztálykirándulásokat is szervezünk számukra, hogy megismerhessék a várost 
és az egyetemet. 2021-től a Tanítsunk Magyarországért! országos programba való be-
kapcsolódással pedig egyetemistákat készítünk fel az általános iskolások mentorálására. 
Munkánk során az egyetem mellett a Szegedi Tehetséggondozó Tanáccsal és a Pro Talen-
tis Universitatis Alapítvánnyal is együttműködünk.

10.5. SZTE Alma Mater

Cím : 6721 Szeged, Vitéz u. 17.

Telefonszám: 62/546775

E-mail: almamater@szte.hu

uniszegedalumni.com

Facebookon: SzteAlmaMater

Instagramon: sztealmamater

Téged is vár a Szegedi Tudományegyetem alumni szervezete, az SZTE Alma Mater! 
Minden volt és jelenlegi SZTE-s hallgató, dolgozó csatlakozhat közösségünkhöz. 

Honlapunkon, az uniszegedalumni.com-on regisztrálva nem csak taggá válhatsz, de 
számos közösségi funkció is vár: kari csoportok mellett friss hírek, interjúk, tagkártya 
kedvezmények, mentorálás, álláshirdetések, események és nyereményjátékok is elérhe-
tők a regisztrált tagoknak. Tevékenységeinkkel arra törekszünk, hogy generációkon átí-
velő kapcsolódási lehetőséget biztosítsunk mindenkinek, aki örökké a része kíván lenni a 
szegedi egyetemi életnek. Programjaink közül már hallgatóként részt vehetsz nemzetkö-
zileg is elismert Alumni Mentorprogramunkban, Te magad is mentorálhatsz az AMUP-
on keresztül, látogathatod az Alumni Uni – Tudásműhely előadássorozatunkat és évente 
tartott rendezvényünket, a júniusi Alma Mater Weekendet, vagy akár önkéntesként is sze-
rezhetsz nálunk tapasztalatot. 

Magyarország legnagyobb alumni mentorprogramjában több mint 300 volt hallgatónk 
vár, hogy pro bono alapon támogassa szakmai előmeneteled, és hogy a szakmai gyakorlat 
előtt vagy után értékes tapasztalatokat szerezhess a munkaerőpiacról, bővítsd kapcsolati 
hálód és az egyetemen megszerzett tudásod. Az AMUP során a hallgatók mentorálnak, 
ők mesélnek az egyetemi életről, szakjukról az érettségi közelében álló SZTE iránt érdek-
lődő középiskolás diákoknak. Önkéntesként akár online is támogathatod a munkánkat, 

mailto:almamater@szte.hu
https://uniszegedalumni.com
https://www.facebook.com/SzteAlmaMater
https://www.instagram.com/sztealmamater/
https://uniszegedalumni.com
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vagy becsatlakozhatsz felújításokba, rendezvények szervezésébe, adománygyűjtésekbe. 
Az Alumni Uni – Tudásműhely, egy ingyenes előadássorozat, ahol az ismeretterjesztés 
és a szakmaiság mellett, egy-egy érdekes témát jár körbe két meghívott előadó, akik kö-
zül az egyik biztosan az SZTE oktatója vagy volt hallgatója. 

Csatlakozz az SZTE legnagyobb közösségéhez!

Összefoglalás

Kötetünk utolsó fejezete áttekintette mindazokat a szolgáltatásokat, amelyeket a Szegedi 
Tudományegyetem nyújt számodra. Láthatod, hogy végigkísérünk a magad választotta 
felsőoktatási utadon, hiszen célunk, hogy kiváló szakemberként léphess ki a munkaerő-
piacra. 

Köszönjük a SZTE szolgáltató egységeinek, hogy rendelkezésünkre bocsájtották 
összefoglalóikat!

Ellenőrző kérdések

1. A speciális képzési igényű hallgatók milyen segítséget kaphatnak a Szegedi Tudo-
mányegyetemen?

2. Tanulási nehézségek esetén kitől és milyen szolgáltatásokat tudsz igénybe venni a 
SZTE-n?

3. Hogyan segít Téged az SZTE az álláskeresésben?

4. Hogyan tudsz a diplomád megszerzése után is a SZTE közösségének aktív tagja ma-
radni?
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Motiváló üzenet: 
Merj nagyot álmodni – mi segítünk megvalósítani! 

(forrás: https://pixabay.com)
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11. A KÖTET SZERZŐI

DR. LIPPAI LÁSZLÓ, PhD tanszékvezető főiskolai docens, tanácsadó szakpszichológus, 
Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Egészségpszichológia és 
Mentálhigiéné Tanszék, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szegedi Tudományegyetem. 
Az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási 
teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívá-
saira való felkészülés jegyében c. projekt AP5 Egészségnevelés alprojektjének szakmai 
megvalósítója.

MARUNÁK MÁRIA, tanulásmódszertan tréner, biológia szakos középiskolai tanár, bio-
lógia-kémia szakos általános iskolai tanár, grafológus és írásszakértő, SZTE Egyetemi 
Életvezetési Tanácsadó Központ. Az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 A Szegedi Tudomány-
egyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerő-piaci 
és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében c. projekt ügyvivő szakér-
tője tanulástámogatás területen.

DR. NAGY GYULA, PhD, az SZTE Klebelsberg Könyvtár általános és tartalomszol-
gáltatásért felelős főigazgató-helyettese, az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán 
Információtudományi Tanszékének óraadója. Digitális tartalomfejlesztési szakértő: re-
pozitóriumok, webfejlesztés, kutatási adatkezelés fókuszpontokkal. Az EFOP-3.4.3-16-
2016-00014 A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének in-
novatív fejlesztése a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés 
jegyében c. projekt szakmai megvalósítójaként az SZTE Elektronikus Tananyag Archí-
vum projektfelelőse, szakmai vezetője.

DR. RÚZS MOLNÁR KRISZTINA, egyetemi docens, az Általános és Igazságügyi Me-
diátorképzés szakfelelőse, jogász Munkaügyi és Szociális Jogi Tanszék Állam- és Jog-
tudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem. Az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 A Szege-
di Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a 
munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében c. projekt 
egyik alprojektvezetője: AP1., A hallgatói diplomaszerzést támogató alprojekt.

SZAKÁL PÉTER PÁL, oktatási igazgató és statisztika tárgy oktató, Gazdaságtudományi 
Kar Szegedi Tudományegyetem. Az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 A Szegedi Tudomány-
egyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerő-piaci 
és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében c. projekt szakmai közre-
működője. 
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DR. SZENES MÁRTA, PhD egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Egyetemi 
Életvezetés Tanácsadó Központ igazgató, pedagógiai szakpszichológus, mentálhigiéni-
kus, pszichológia szakos középiskolai tanár. Az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 A Szege-
di Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a 
munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében c. projek-
ten belül az AP1 alprojektben altémafelelős.

DR. HABIL. TARKÓ KLÁRA, PhD intézetvezető és tanszékvezető főiskolai tanár, oktatási 
és innovációs dékánhelyettes, fizika-angol szakos középiskolai tanár és szociológus, 
Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Egészségszociológia és 
Életmód Tanszék, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szegedi Tudományegyetem. Az 
EFOP-3.4.3-16-2016-00014 A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási telje-
sítményének innovatív fejlesztése a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira 
való felkészülés jegyében c. projekt szakmai vezetője.
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