TANULÁSMÓDSZERTAN
9. évfolyam/Nyelvi előkészítő
A 21. század emberétől általános elvárás az élete végéig tartó tanulás. Olyan készségek,
képességek kialakítása, fejlesztése a cél, amelyek alkalmassá teszik az embert az új és újabb
ismeretek befogadására, a régi tudás korszerűvé tételére. Eredményesen, hatékonyan tanulni
nem könnyű. A tanulásmódszertan tantárgy lehetőséget kínál annak megtanítására, hogy
hogyan lehet eligazodni a tengernyi információhalmazban, hogyan lehet elválasztani a
fontosat a kevésbé fontostól, a jót a rossztól, a hitelest a hiteltelentől, a lényegeset a
lényegtelentől. Ehhez nagy segítséget nyújthat olyan tanulási technikák, módszerek
megismerése és alkalmazása, amelyek egyaránt alkalmasak a formális és az informális
ismeretszerzés megvalósításához. A tanulás tanulása különösen fontos sportoló fiatalok
számára, mivel a sportelfoglaltságuk miatt jóval kevesebb szabadidővel rendelkeznek nem
sportoló társaiknál. Így lényegesen kevesebb idejük marad a tanulásra, tehát feltétlenül fontos
számukra a hatékony és eredményes tanulás a tudás megszerzéséért. A tanulásmódszertan
tanulásának célja az is, hogy a tanulók ismerjék meg tanulási szokásaikat, képességeiket, és
azok ismeretében alakítsák ki új tanulási szokásaikat, melyekkel képességeik is fejlődhetnek.
Tanulják meg, gyakorolják és fejlesszék tovább tanulási technikájukat, legyenek képesek
különböző tanulásszervezési formákban társaikkal együttműködni.
A tantárgy tanulása a 9. évfolyamon ajánlott akkor is, ha az nyelvi előkészítő
évfolyam.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tanulási szokások
Hatékony tanulási szokásrendszer kialakítása

Előzetes tudás

Tanulásra, tanulási motivációra, tanulási szokásokra, tanulási
módszerekre vonatkozó ismeretek.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Órakeret
8 óra

Helyes tanulási szokások kialakítása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

−
−
−
−
−

Énkép, önismeret.
A tanulás motivációs tényezői.
Tanulási stílusok.
A tanulás ergonómiai feltételei.
Az önálló tanulás tervezése.
− A relaxáció.
Reális énkép és önismeret kialakítása. A tanulás motivációs
tényezőinek, a tanulási stílusoknak a megismerése. Új, hatékony
tanulási szokásrendszer megvalósítása.
Kulcsfogalmak

Énkép, önismeret, motiváció, ergonómia, környezeti nevelés, relaxáció,
tanulási terv, teljesítménymotiváltság.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tanulási technikák
Hatékony tanulási módszerek, stílusok, szokások
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Órakeret
11 óra

alkalmazása
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Ismert és alkalmazott tanulási módszerek.
Hatékony egyéni tanulási technika elsajátítása és alkalmazása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

−
−
−
−
−
−

Rendszerezés.
Vázlatkészítés.
A bevésés technikája.
Skipping.
Összehasonlító elemzés.
A kérdezés technikája.
− Problémamegoldó gondolkodás.
− Projektmódszer.
− A különböző tanulási technikák beépítése és alkalmazása a
tanulási folyamatban.
Kulcsfogalmak

Definíció, alapelv, rendszerezési technika, prezentálás, megoldási terv,
alternatíva.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Tanulási formák
Önismeret, együttműködés fejlesztése

Órakeret
9 óra

Alkalmazott tanulási módszerek.
A tanulási folyamat eredményességének optimalizálása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

− Egyéni tanulás.
− Páros tanulás.
− Kooperatív tanulás.
− Brainstorming.
− Az egyéni és társas tanulási folyamat megvalósítása.
Kulcsfogalmak Tanulási program, helyzetelemzés, tanulási formák, önismeret, önértékelés.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Beszédművelés

Órakeret
4 óra

Helyesejtési és beszédtechnikai ismeretek.
Helyes légzéstechnika és verbális artikuláció kialakítása. A tudás
szabályos nyelvi kifejezőeszközökkel történő közvetítése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
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Kapcsolódási pontok

–
–
–
–
–

Légzéstechnikai és artikulációs gyakorlatok.
Helyesejtési gyakorlatok.
Szókincsfejlesztési gyakorlatok.
Olvasási gyakorlatok.
Helyes légzéstechnika és artikuláció alkalmazása.

Kulcsfogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

Magyar nyelv és
irodalom: olvasás,
szövegalkotás,
beszédtechnika.

Légzéstechnika, artikuláció, belégzés, visszatartás, alaplevegő, blattoló és
meditatív olvasás.

A tanuló tanulmányi munkáját önállóan tervezi és végzi. Ismeri a
tanulás motivációs tényezőit. Képes új tanulási stratégia kialakítására és
alkalmazására. Képes a megtanultak kommunikációs szabályok szerinti
reprodukálására. Alkalmazni tudja a rendszerezési technikákat. Tud
vázlatot készíteni, vázlatjelölések alkalmazásával. Kialakult rendezett
írásképe. Alkalmazni tudja az adatkeresési, adatrendszerezési
eljárásokat. Képes összehasonlító elemzések leírására. A tanulási
folyamatban együttműködő.
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