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Bemutatkozás kicsit másképp

• Mond el magadról a következő dolgokat:

– Egy dolog, amiben jó vagy

– Egy dolog, amit az elmúlt héten elértél

– Egy dolog, ami miatt az elmúlt hét 
kapcsán hálás vagy

– Egy dolog, amit a mai napon el szeretnél 
érni, meg szeretnél tanulni



Hogyan lehet élmény a tanulás?

• Tanulási motiváció, 
önismeret fejlesztésével

• Hatékony 
időgazdálkodással

• A pálya és az új 
életszakasz felé történő 
elköteleződéssel

• A stressz hatékony 
kezelésével

• Koncentráció 
fejlesztésével



A stressz hatása a tanulásra: lehet 
barátunk a stressz?



A tolerancia ablak

• Eustressz vagy distressz
– az ablakon kívül vagy belül?

• Az átélt érzelem erősségét és 
minőségét, mind a megküzdés 
módját a szituáció kognitív 
értékelése fogja meghatározni

• A stressz csak akkor káros, hogy azt 
hiszem, hogy az?

https://www.youtube.com/watch?v=Rc
GyVTAoXEU&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=RcGyVTAoXEU&t=4s


Hyper-arousal

Tolerancia 
ablak

Hypo-arousal



A limbikus rendszer és a kortex „harca”

Mit gondoltok….

• Mi a teendő hyper-arousal esetén?

• Mi a teendő hypo-arousal esetén?



Erőforrás installáció

• Idézzetek fel egy korábbi (közepesen) stresszes eseményt az 
életetekből, és gondoljátok végig, hogyan sikerült, vagy 
sikerülhetne (milyen erőforrásotokat használtátok) vele 
megküzdeni? (ez lehet akár olyan egyszerű dolog is, mint a 
sport, vagy valamilyen gondolat)

• Figyeljetek közben magatokra és a beszélő félre is, hogy 
milyen érzések, akár testi érzetek jelennek meg 
magatokban, mikor a stresszorról, illetve mikor a kellemes, 
sikeresen alkalmazott erőforrásotokról beszéltek!



Korfüggő krízisek 
(stresszorok)

E. Erikson: a fejlődési 
krízis



Mitől válik a helyzet kritikussá?

➢Krízismátrix: fejlődési és akcidentális krízis egy időben jelentkezik

akcidentális fejlődési

Krízismátrix



A fiatal felnőttkor „krízisei”

Célok: felelősségvállalás és 
elköteleződés

• Leválás a szülőktől (anyagi, 
érzelmi, jogi, egyéni 
döntéshozatal)→ saját 
értékek („házifeladat”)

• Elköteleződés a 
partnerkapcsolatban

• Szakmai identitás, orvosi 
identitás kialakítása



E. Bader-P. Pearson – párkapcsolat fejlődési szakasz- modellje
(Párkapcsolati fejlődési krízisállomások)

1. Szimbiózis

2. Differenciálódás

3. Gyakorlás

4. Újraközeledés

5. Érett párkapcsolat



A pályaválasztási motivációk 

kategóriái

• – tantárgyak (biológia, kémia, fizika), természettudományok iránti érdeklődés;

• – tudásvágy (pl. emberi test, szervezet működésének megismerése), tudományos 

érdeklődés (kutató munka, felfedezések);

• – pályaalkalmasság, készségek (pl. precizitás, (kéz)ügyesség, kommunikációs

• készség);

• – a pályával kapcsolatos tapasztalatok (pl. egészségügyben végzett [önkéntes]

• munka, képzésben való részvétel, betegség, halál a családban);

• – szülői, családi ösztönzés;

• – tágabb környezet ösztönzése (pl. tanár, háziorvos, barát);

• – tévésorozatok (pl. Vészhelyzet, dr. House);

• – altruizmus (pl. gyógyítani, segíteni, hasznosnak lenni);

• – a pálya presztízse (pl. megbecsülik, elismerik, felnéznek rá);

• – előnyök, lehetőségek (pl. biztos munka, karrier, kihívások);

• – személyiséget befolyásoló tényezők (pozitív énkép, omnipotencia, identitás)



Extrinzik és intrinzik motiváció

• Belső (intrinzik) motiváció
• Képesség

• Kontroll

• Erőfeszítés

• Stratégia

• Külső (extrinzik) motiváció

• Melyik „a jobb”?



A segítő „krízise” vagy altruizmus?

• Kiégés

• érzelmi kimerültség,

• deperszonalizáció, 

• teljesítmény romlása

• Segítő szindróma

• A foglalkozás áldozata

• Hasítás

• Perfekcionista

• Kalóz



Személyes készségek, adottságok, 

melyek segítik a pályaszocializációt

- a személyiség rugalmassága, nyitottsága

- problémamegoldó és megküzdési készségek

- tanulási stratégiák

- érzelmi viszonyulásmódok, munkamódok

- önállóság, autonómia

- interperszonális készségek (kortársak, barátok, 

párkapcsolat, oktatók)

- közösségi, szociális készségek





Próbáljunk ki egy új erőforrást!



A relaxáció hatása

Célja:  a testi aktiváció csökkentése, 
következményesen hat a többi 
rendszerre is (emocionális, 
kognitív, viselkedéses)

→ az élmények szomatikus-
affektív-kognitív összetevői 
együttesen tárolódnak. Valamely 
komponens felidézése kiváltja a 
többit is.

Hatásai: regeneráció (20 perc=2-3 
óra alvás), jobb alvás, hatékony 
érzelemreguláció, jobb memória, 
koncentráció, önismeret



1. Légzőgyakorlatok

• 4-7-8 légzés -

„Tüdőtakarítás”

• Négyszöglégzés

• Szívkoherencia gyakorlat 



2. Mozgásos, izomrelaxációs módszerek

• Villámrelaxáció 
• A vállöv ellazítása
• Keresztbe lendítések 

módszere, „agyfélteke-
tréning”



3. Gyakorlatok a tudatos jelenlét (mindfulness) megélésére

• A személyes időjárás jelentésed

• Természet meditáció

• Testpásztázás

• Biztonságos hely meditáció



4. Autogén tréning
Passzív koncentráció, a nagy testi-vegetatív rendszerek 
szabályozásának (kontrolljának) megtanulása. 
Megtanulásához szükséges időtartam: 12-18 hét.
Valamennyi szervünk működésében a regenerálódás, 
szimpatikus tónus csökken

Testi működések: szabályosabbá válnak, szabályozhatók 
lesznek 
Pszichés, emocionális működések: szorongás csökken, 
közérzet-hangulat  emelkedik.
Kognitív működések: fájdalomküszöb, teljesítmény javul, 
nő a kreativitás, az akaraterő, önismeret, önkontroll és 
önállóságba vetett hit. Figyelem elterelődik, szenzoros, 
exteroceptív érzékelés csökken. 

AT indirekt hatása
általános 

önszabályozó,harmonizáló, 
reszinkronizáló hatás 

+

AT direkt hatása
cél-formulákkal adott 

tünetek megváltoztatása

Gyakorlatok:
• Nehezedés
• Melegedés
• Légzés
• Szív
• Has
• Fej



Hogyan növeljük a koncentrációnkat?



A mentális alkotóképesség és 
fókusztartás négy pillére

1. Arra figyelni, amit kontrollálni, befolyásolni tudunk. (És 
például nem arra, hogy, milyen vizsgáztatót kapunk vagy, hogy 
mások hol tartanak a felkészülésben.)

2. Céljaink elérése iránti elköteleződés, küzdelem a 
nehézségek ellenére is. 

3. A lehetséges problémák, nehézségek kihívásként tekintése, 
mely a fejlődést segíti elő. 

4. Önmagunkba vetett hit, önbizalom fenntartása a 
nehézségek ellenére is. a fókuszálás töltete tehát mindig 
pozitív, vagyis arra összpontosít, amit el szeretnénk érni és 
nem arra, hogy mit nem akarunk!



Mit tegyünk ha elkalandozik a 
figyelmünk (1)?



Mit tegyünk ha elkalandozik a 
figyelmünk (2)?

• Tegyük félre vagy 
dobozoljuk be!

• A figyelem olyan, mint 
a zseblámpa, csak azt 
látod, ahová világít! 

• Tegyél rá üvegbúrát!



Fókuszálási gyakorlatok

• 1. Szószámláló (1 hét): Egy könyv bármely oldalán válasszunk ki egy 
bekezdést, és számoljuk meg a szavakat egyszer elölről kezdve, másodszor 
visszafelé. Amennyiben az eredmény nem egyezik, kezdjük újra! 
Mindannyiszor más-más könyvet és körülbelül hasonló méretű, 100-150 
szavas bekezdést válasszunk!

• 2. Visszaszámolás (2. hét): Számoljunk vissza 100-tól hármasával: 100, 97, 
94, 91, 88 és így tovább!

• 3. Mantrák (3. hét): Válasszunk egy inspiráló szót vagy rövid mondatot, és 
mondogassuk mantra-szerűen, csöndesen pontosan 3 percig (például: 
„Összpontosítok, csak a tanulásra figyelek!”, vagy „Megcsinálom, amit 
elterveztem; véghez viszem!”)!

• 4. Egy tárgy figyelése (4. hét) Válasszunk egy gyümölcsöt vagy bármilyen 
tárgyat, például ceruzát, és csakis a tárgyra figyeljünk! Figyeljük meg 
formáját, illatát, színét, felületét, csak azzal foglalkozzunk, ami előttünk 
van! Nem szárnyalhat a gondolatunk, ne asszociáljunk semmire, amit 
éppen nem látunk, ami nincs előttünk! Nézzük így a tárgyat pontosan 5 
percig!



Mentális tréning

Az a belső valóság fogja meghatározni a 
teljesítményedet, amit magadnak 

megteremtesz. Ezért előbb legyél gondolatban 
izmos, és utána jön az eredmény!



Házifeladat:
Mindannyiunkban él egy vagy akár 

több kisördög…

• Mi a Te kisördögöd neve?
• Mit mond Neked, amivel elbizonytalanít és 

eléri, hogy nyomorultul érezd magad?
• Mikor, milyen helyzetekben mondja?
• Mikor NEM mondja?
• Mikor mondta először?
• Mitől szeretne megóvni?
• Mit kellene tudnia rólad ahhoz, hogy 

tudomásul vegye, nincs rá szükséged?



Az idő nyomásában



Karrier –
Mi leszel, ha 
nagy leszel?



Z – generáció: 
multipotenciális lét

• Több érdeklődés és kreatív 
törekvés

Korlát vagy csapás?



Multipotenciális személy - szuperképességek

1. Ötletszintézis (Két vagy több terület szintézise – innováció a 
metszetekben) → szinergia

2. Gyors tanulás – Ha valami valóban érdekel...
Kilépés a komfortzónából

3. Alkalmazkodó képesség – szerepeink rugalmas használata



A specialista



A sikeres tanulás útja



Fedezd fel, 
mi az, ami 
igazán 
motivál és 
jutalmazd 
meg magad!



Miről ismerjük meg, hogy motiváltak 
vagyunk?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxCRvbveiaDm0nHntwYltpn-
PLwS8tlwmvTFhZiO6mUd8E-g/viewform?usp=sf_link



Miről ismerjük meg, hogy motiváltak 
vagyunk?

• Ha Ön a 11 válasz közül legalább 6-ot megjelölt, nincs semmi baj! Sikerrel 

foghat neki a tanulásnak. 

• Ha ennél kevesebb találata van, akkor figyeljen oda!



Motiváció

• Cselekvésre, viselkedésre késztető belső 

tényező

• Tanulási motiváció → hatékony tanulás

• A tanulási motiváció egy belső feszültség, 

mely ösztönöz minket a tanulásra. Belső 

hajtóerők és külső tényezők alakítják ki. 



Abraham 
Maslow –

Szükséglethiera
rchia elmélet



Motivációs problémák 
lehetséges okai

Belső megerősítők nem megfelelőek:

• A belső ösztönző rendszer gyenge

• Túl magas elvárások

• Részképesség-zavarok

Külső megerősítők nem megfelelőek:

• Túl magas követelmények

• Nincs visszajelzés

• Jutalmazás elmaradása

• Büntetés alapú viselkedésformálás



ÖRDÖGI KÖR
Kudarcélmények 
→ Önértékelési 

problémák

Kudarcélmények 
→ Önértékelési 

problémák

Negatív 
tapasztalat →
Negatív elvárás

Negatív 
tapasztalat →
Negatív elvárás



Mi segíthet leküzdeni a félév tanulás okozta kihívásait?



Tűzzünk ki magunk 
elé reális célokat!

• Konkrét, rövidtávú célok

• Bizonytalankodás a cél magasságában: 

inkább legyen kissé alacsonyabb, mint 

túlságosan magas.



Döntés

1. Válaszd a fontosat, ne a sürgős dolgok irányítsanak.

TUDATOS AGY
- Tervezés
- Figyelem
- Önkontroll
- Döntés
- Végrehajtás

ÖSZTÖNÖS AGY
- Reflexek
- Ösztönök
- Érzelmek
- Reakciók
- Impulzusok



Döntés

2. Tedd magasra a lécet, ne fogadd el a középszerűt!

Légy kivételes a szerepeidben!

Hogyan teljesítesz?

• Jutalmazd meg magad! (Ünnepeld meg sikereidet.)

• Értékelj! (Vizsgáld meg szerepeidet, figyelj, hol teljesítesz alul.)



Tervezés



Tervezés: 
Gazdálkodj 
hatékonyan az 
időddel!

Napi és heti 
tervezés

Időrablók 
kiiktatása

Munkaterv 
készítése és 
betartása

Állandóság

Rendszeresség

Kiszámíthatóság 

Biztonság



Érezd a ritmust! (Ábra: Varsányi 2010; Roeders, Paul 1995)
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Tervezés

• Megfelelő munkakörnyezet

• Asztalnál

• Rendben, zavaró tárgyak nélkül

• Csendben, zavaró ingerek kiiktatásával



Energia

Mozgás

Étkezés

AlvásRelaxáció

Kapcsolatok



Emlékezet



Az emberek általában:

• Az olvasottak 20%-ra,

• A hallottak 30%-ra

• A látottak 40%-ra

• Az általuk mondottak 
50%-ra,

• Amit csinálnak, annak 
60%-ra, és

• Amit látnak, hallanak, 
mondanak és csinálnak 
is, annak 90%-ra
emlékeznek!



Emlékezést 
javító 

technikák

• Kézírás ösztönzi a gondolkodást

• Jegyzetfüzet

• Olvasás

• Beszélgetés a tanultakról

• Ismétlés: 24 órán belül 4x, 5x 
foglalkozzunk az anyaggal

• Írjunk emlékeztető cetliket



Számonkérő helyzetek

Készülj fel, hogyan tegyél jó benyomást a vizsgán!



A figyelem 
összpontosítása

• Csak a kifejtendő témára összpontosítani:

• Mit tudok erről a témáról?

• Ne foglalkozz a jeggyel, vagy azzal, hogy ki, 

mit fog mondani!

• Ne engedd eluralkodni magadon a félelmet!

• Állítsd be magad arra, hogy vizsgázni fogsz!

(Ne arra, hogy elkerülöd...)



Vizsgahelyzet

Ha nem jut eszembe több vagy végeztem, 
leviszem a hangsúlyt!

Mindig kijelentek, nem kérdezek!

5 szavas vázlat írása

Magabiztosság trükkjei

Biztató mondatok mondogatása magamban

Akkor is próbáljak magabiztosnak tűnni, ha 
bizonytalan vagyok.



Prevenció...

a. Előző este 8-kor fejezzük be a 
tanulást!

b. A téma kulcsszavainak 
megtanulása

c. Vizsga előtt már ne tanuljunk!

d. Parancsoljunk megálljt 
negatív gondolatoknak: Nincs 
olyan, aki mindent tudna!



Összefoglalás

1. Hatékony időbeosztás, tervszerű tanulás, 

célok és részcélok meghatározása

2. Optimális feszültségi szint kialakítás 

3. Önjutalmazás




