
Az iskolapszichológus tanácsai az online tanuláshoz: 

 

 

             Biztonság, szeretet érzet nélkül nem megy a tanulás. Ahol sok a feszültség ott valószínűleg a 

gyerekek, vagy akár a felnőttek se tudnak annyira teljesíteni.  

- Alapvetően az otthon végzett munka, tanulás csak akkor lehet sikeres, ha mindenkinek megvan az 

autonóm élettere, ahova elvonulhat végezni a feladatait.  

- Az online tanulás kihívást jelent, sikerességét a kezdeti, pozitív visszajelzések gyorsíthatják. 

- Jó lenne, ha a szülők bíznának abban, hogy gyermeküknek sikerülni fog majd az átállás az online 

tanulásra, és el tudják végezni a feladatokat. Azok a gyerekek, akikben bízni szoktak szüleik jobban 

szoktak teljesíteni az iskolában. (önbeteljesítő jóslat) 

- Érdemes a napot egy kis játékkal, tornával, vagy napköszöntővel kezdeni. Vagy felhívni egy 

osztálytársat, rokont egy kis beszélgetésre. Ezek a pozitív impulzusok ugyanis feltöltik őket, befogadóbbá 

válnak az ismeretekre is. 

- Tartsuk a napi kereteket és legyen órarendje a gyerekeknek. Ez segít abban, hogy ne ússzanak el a 

feladatokkal. Ők maguk is ellenőrizzék a munkájukat, érdemes hagyni érni az anyagot, mielőtt elküldik a 

tanárnak. 

- Fontos a tananyagban kihúzni a lényeget és kijegyzetelni, vagy esetleg gondolat térképet csinálni belőle. 

A videók, vagy illusztrációk segítik a megértést. 

- Van, hogy eltörik a mécses, ilyenkor el kell kicsit elvonulni, pihenni és nyugodtabb állapotban 

visszaülni az anyaghoz.  

- Ajánlott mindig a nehezebbel kezdeni és utána haladni a könnyebb felé 

A számítógép csak akkor legyen bekapcsolva, amikor tanulás zajlik rajta. Akkor csak néhány alkalmazás 

menjen. 

-A gyerekek tanulását dicsérettel, jutalmazással, pozitív megerősítésekkel segíthetjük az alapvető 

bizalmon és az idejük strukturálásán túl. Rövid távú motivációkat vezessük be jutalmazásul. Pl. kedvenc 

ételének elkészítését stb. 

- Felnőttként se veszítsük el a fejünket. Gyakran a mi példánkat másolják, ha mi nyugodtak vagyunk, ők 

is azok lesznek. 

A boldogság, öröm, játék lehetőségére is oda kell figyelni, oldjuk a feszültséget humorral.  

 

 

 

Beszélgetés Balogh Tibor tanulásspecialistával 

 

Az online tanulás sok gyereknek nehézséget fog okozni az ingerek közüli kiszűrés, feldolgozás, önálló 

anyagok átvétele miatt. Magasabb önszabályozási készséget igényel a tanulók számára, hogy a 

tananyaggal foglalkozzanak, maradjanak motiváltak, vagy szűrjék ki a lényeget a szövegekből. Éppen 

ezért az online tanulásnak vannak fő szabályai, amiket be kell tartani: 

1. A számítógép csak akkor legyen bekapcsolva, ha az szükséges és segíti a tanulási tevékenységet. 



2. Ha papíralapon tanul otthon a diák, akkor arra az időre, amíg ezzel foglalkozik, ne engedjük 

bekapcsolni a gépet, hiszen elvonhatja a figyelmét az internet. 

3. Minél kevesebb alkalmazás, oldal legyen megnyitva. Például nagyon nem jó, ha az órák alatt 

egymással chatelnek a gyerekek, hiszen nem tudnak kellően koncentrálni. Ami viszont online is 

jó, az a gondolattérkép készítés (Xmind, Freemind, Mindmap programok). 

A témában, mint két iskola pszichológusa kérdeztem meg Balogh Tibor tanulásspecialistát. Tibor 

egyébként több, mint 25 éve tart tanulás módszertani foglalkozásokat gyerekeknek. 

Bornemissza Katalin: 
Gondolta volna, hogy ez lesz, 
hogy online kell tanítani, 

tanulni? 

 

Balogh Tibor: Várható volt. 

B.K: Hogyan hat ez a 
pedagógusokra? 

 
B.T: Az online-távoktatásra 
ezentúl nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni. Ez amúgy is a 
jövő útja. Központi, könnyen 
hozzáférhető adatbázis 
segítségével. Ezeket mind be 
kell építeni a mindennapok 
oktatásába, de nem szabad a 
pedagógus kollégákat 
mellőzni a mindennapokban. 
Az Ő humánumuk, 
meggyőzésük nélkül nem 
megy. 
 
B.K: Mit tehetnek a szülők? 

B.T: Az alsós gyerekeknél a 

szülők vonják be a 

gyerekeiket a házi munkába - 

pl. konyhai munkába, főzésbe 

- gyakorolhatják a 

mértékváltást, g, dkg, dl, liter. 

B.K: Mi az, ami még nagyon 

fontos? 

B.T: Az időbeosztás rendkívül 

fontos. Ugyanolyan napi-

/órarendet kell készíteniük, 

mint az iskolában, különben 

parttalanná válik a munka. 

Mindez gerincet, feszes vázat 

ad a munkának. A szülők nagy 

empátiával, de határozottan 

próbáljanak lüktetést 

sugározni személyiségükkel. 

Gyermeke, ha délutánonként 

zeneiskolába járt, néptáncolt 

vagy fociedzésre járt, jusson 

idő e tudás karbantartására 

is, hisz ez valószínű a 

kedvencek közé tartozik. 

B.K: Mi a helyzet a 

figyelemzavaros vagy az 

alulmotivált gyerekekkel? 

B.T: Az alulmotivált és 

figyelemzavaros 

gyermekeknél mindenképpen 

fontos a pedagógus 

személyes jelenléte. 

B.K: Feltételezem, hogy akkor 

velük külön foglalkozás lenne 

szükséges. Milyen praktikákat 

javasol a gyerekeknek? 

B.T: Haladjanak a feladatok 

elvégzésével, ügyelve azért 

arra is, hogy érlelődjön a 

tananyag. Jusson idő 

pihenésre, szabadidős 

tevékenységre. A nehezebb 

tananyaggal kezdjenek. A 

gondolattérkép, mint vizuális 

vázlat, rendkívül fontos a 

gondolatok rendezéséhez, a 

lényeg kiemeléshez, 

rögzítéshez. 

B.K: Most is segít 

gyerekeknek tanulni? 

B.T: "Most nem dolgozom", 

csupán az unokáimat 

instruálom online. 

 



MOTIVÁLÓ TERVEZŐ 

NAPRÓL-NAPRA 

 

 

„Meg tudom csinálni” 

 

 

„Pótolom a hiányosságokat” 

 

 

„A saját örömömre is odafigyelek” 

TANÓRÁK/CÉLOK FELADATOK AMIKET, MA NEM 

CSINÁLTAM MEG 

AMI, ÖRÖMET OKOZ 
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