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1.

Idegen nyelv 

tanulásánál nagy 

segítségemre 

vannak a 

nyelvtani 

szabályok.

Könnyen  és 

érthetően 

megszólalok 

idegen nyelven, 

de a nyelvtani 

szabályok a 

gyenge pontjaim. 



Szitó Imre  2010

2.

• Nehéz 
döntéseknél 
hosszasan 
vizsgálom, 
minek mi lesz a 
következmé-
nye.

• Nehéz 
döntéseknél 
inkább az 
érzelmeimre 
hagyatkozom. 
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3.

• Az olyan 

rejtvényeket, 

feladványokat 

kedvelem, 

amelyeknek egy 

lehetséges jó 

megoldása van. 

• Az olyan 

rejtvényeket, 

feladványokat 

kedve-lem, 

amelyeknek több 

lehetséges 

megoldása van. 
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4.

Vitáknál arra 

törekszem, 

milyen 

ellentmondások 

mutathatók ki a 

másik fél 

beszédében. 

Vitáknál azt 

keresem, mi 

kapcsolja össze 

az ellentétes 

nézeteket.
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5.

Logikai 

fejtörőkkel 

szívesen 

töltöm az 

időmet.

Könnyen fejezem 

ki magam 

zenével, 

mozgással. 

(Szívesen 

táncolok, 

hallgatok zenét.)
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6.

Mindig könnyen 

ment egy 

szöveg 

nyelvtani 

elemzése.

A szóvicceket 

könnyen 

megértem.
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7.

• Az algebrai 

feladatok 

érdekesek 

számomra.

• A geometriai 

feladatok 

érdekesek 

számomra.
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8.

Természettudo-

mányos 

műveket 

szívesen 

olvasok. 

.

Szívesen 

foglalkozom 

mitológiával. 
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9.

Iskolában, 

munkahelyen 

szeretem az 

egyértelmű 

szabályokat. 

Iskolában, 
munkahelyen is 
a kötetlen 
együttléteket 
kedvelem,  -
zavar a túl sok 
szabály. 

.
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10.

Könnyen meg 

tudok jegyezni 

(emberi) 

neveket. 

Könnyen meg 

tudok jegyezni 

arcokat.
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Stílusok
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Tanulási stílus skálák

• Auditív: 2,6n,8,14,23,32n    /6 

• Vizuális: 4,5,19,22,29         /5

•

• Mozgásos: 7n,9,12,16,33,34 /6

• Társas: 3,18,20,24n /4

•

• Csend: 11n,21,25,26n          /4

• Impulzív: 1n,13,17,28,31n    /5

• Mechanikus: 10,15,27,30     /4

• A sorszám fölé írjuk a 
kérdőívre adott saját 
értékeinket.

• Ahol n betű van a szám 
mellett, 6-ból kivonjuk a saját 
értékünket. (a= 6-x).

• Az értékeket összeadjuk.

• Elosztjuk a darabszámmal.

• Így 5-fokú skálán 
összehasonlítható minden 
eredmény.

• Melyik nagyobb, mint 3,5 ?

• Mi az első 3 a rangsorban ?
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Tanulási stílusok

• Auditív

• Vizuális

• Mozgásos

• Társas (vs. egyedül)

• Csend   (vs. zaj)

• Jelentésteli (vs. mech.)

• Reflektív (vs. impulzív)

• Beszéd, felvétel

• Grafikon, ábra, rajz
• Írás, nagymozgás, szerepjáték

• Barát, beszélgetés

• Éberségi szint

• Fogalomtérkép

• Gondolkodást 

igénylő feladatok
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Auditív stílus

Könnyen tanulsz hallás útján.

• Hangosan olvasol magadnak egy 

szöveget.

• Mások olvasnak neked szöveget.

• Mások  beszédét, magyarázatát hallgatod.

• Magnóról, számítógépről hallgatsz 

szövegeket.

• Hangosan felmondod magadnak a leckét.
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Vizuális  stílus

Könnyebben megértesz valamit úgy, ha  képet látsz róla vagy lerajzolod.

• Nézegeted a képeket a könyvben, amelyek a 

szöveghez tartoznak.

• Grafikont nézegetsz.

• Rajzot készítesz a vázlatodhoz.

• Grafikont készítesz a vázlatodhoz.

• Interneten képet, grafikont keresel arról, amit 

tanulsz.

• Szótanulásnál, évszám megjegyzésénél, 

verstanulásnál is képhez társítod a szavakat 
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Mozgásos stílus
Könnyen tanulsz úgy, ha  közben mozogsz vagy kifejezed mozgással azt, 

amiről tanulsz.

• Néma olvasást szájmozgással végzel.

• Nemcsak olvasod a szavakat és a 

szöveget, hanem a kulcsszavakat leírod.

• Járkálsz, miközben otthon tanulsz.

• Tanítási órán részt veszel drámajátékban, 

szerepjátékban.
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Tanulási stílus kedveltsége
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Mozgásos stílus
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Szótanulás mozgással 
(Elter-Korbuly Szilvia szakdolgozatából)

• Új szavak gyakorlása-

1.változat: lassú 

előtűnés - a szavak 

szókártyákon vannak. 

A gyerekek amint 

sejtik a szót, 

bekiálthatják.  

• 2. változat: gyors 

bemutatás - felvillant

• Miután a tanárral 
begyakorolják a gyerekek a 
szavak kiejtését, és 
megbeszélik a szavak 
jelentését, mindenki kap egy 

szót. A tanár felolvas 
egy szöveget, amiben 
szerepelnek ezek az 
új szavak. Amikor a 
gyerek hallja az ő 
szavát, fel kell állnia, 
majd leülnie.



Szitó Imre  2010



Szitó Imre  2010

Szótanulás mozgással 
(Elter-Korbuly Szilvia szakdolgozatából)

• Activity. Az új szavak a 

táblán vannak. Miután 

tisztázták a kiejtést és a 

jelentést, egy gyerek 

kijön a tábla elé, 

választ.

• Fuss és üss ! - Az új 

szavak szókártyákon és 

képeken vannak. A 

gyerekek ismétlik a 

szavakat. A tanár leveszi 

a szókártyákat. Mond egy 

szót angolul, 1 gyerek 

kifut és rácsap a 

megfelelő képre, majd 

elismétli az adott szót 
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• bad 

• building

• cat

• train

• wather

• weather



Szitó Imre  2010



Szitó Imre  2010



Szitó Imre  2010



Szitó Imre  2010



Szitó Imre  2010



Szitó Imre  2010

Az eltűnt serleg
(az előző dián látható rajz ennek a történetnek a képi fogalomtérképe)

• Volt egyszer egy király, akinek volt egy 

nagyon szép vára és egy drágakövekkel 

kirakott serlege. Ez a serleg olyan értékes 

volt, hogy háromszor annyit ért, mint a 

király országának összes kincse.  Egyszer 

ez a serleg eltűnt és ezért háború robbant 

ki, mert a királyt valaki megtámadta. 

Sokáig dúlt a háború, végül valaki 

felgyújtotta a palotát és a palota leégett.



Javaslatok tanulási stílushoz illő 

helyzetek megteremtéséhez
(a fekete betűs a javaslat – a legtöbb tanuló számára a javaslatok 

kézenfekvőek, önként alkalmazzák,  másoknak azonban ezeket a 

helyzeteket aktív erőfeszítéssel meg kell teremteni)

Szitó Imre  2010
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Társas stílus

• Szívesen tanulsz társad jelenlétében, vele beszélgetve.

• (Kedveled a társaságot. Szívesen elmondod 
élményeidet másoknak. Szeretsz szerepelni. Nem 
szívesen vagy csöndben, egyedül.) 

• Megszervezed, hogy a barátoddal együtt tanulhass.

• Ügyelsz arra, hogy te is nyújts a barátodnak valamit, -
nem elég, ha ő gondolkodik helyetted.

• Elfogadod vagy kéred a testvéredet, szülődet, hogy 
otthon együtt tanuljatok.
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Tanulás egyedül 

• Egyedül szeretsz tanulni, nem 
szívesen beszélgetsz közben a 
társaiddal.

• (Kedveled, ha egyedül 
maradhatsz, könyvvel, 
számítógéppel, ha a tanulást vagy 
ha valamilyen művészeti 
tevékenységet egyedül végzel. 
Élményeidről nem szívesen 
beszélsz másoknak, legfeljebb a 
legjobb barátodnak. NEM szeretsz 
szerepelni. Keveset beszélsz, ha 
társaságban vagy és zavarban is 
vagy, emiatt a többiek 
félreismernek és nagyképűnek 
tartanak.) 

• Megszervezed, hogy legyen egy 
hely, ahová elvonulhatsz, amikor 
tanulsz.

• Ha csoportmunkában vagy, 
mondd azt, - „ Várj, előbb egyedül 
próbálom, aztán majd elmondom 
neked !”

• Fontos , hogy te is tudd és mások 
is, - egyedül azért tanulsz, mert 
gondolataid előhívásához 
szükséged van egyéni tempóra, 
egyéni próbálkozásra.
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Tanulás csendben
Csendben tudsz tanulni?  

• Olyan helyet keresel, ahol nincsenek zajok 

(bekapcsolt rádió, TV, mobil, számítógép, 

- veszekedés, osztályzaj)

• Ha nem találsz ilyen helyet, meg kell 

tanulnod, hogyan kérj meg másokat, hogy 

halkabbak legyenek, halkítsák le vagy 

kapcsolják a hangzó eszközt.



Szitó Imre  2010

Tanulás zajban

• Zajban „szeretsz” tanulni. 

A zaj olyan kedvező 

feszültséget teremt 

benned, amitől feldobott 

leszel. Igy nem unatkozol 

és képes leszel 

odafigyelni a tanulásra.

• Ha teljes csend vesz 

körül, kapcsolj be 

valamilyen zenét. – A 

ritmus és a hangerő a 

fontos, a szöveg nem 

vonhatja el a figyelmedet 

a tanulástól. Ez 

önbecsapás lenne.

• Hangosan olvashatsz és 

hangosan felmondhatod 

magadnak a leckét. 
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Impulzív stílus

• Gyorsan bemondod a választ 
egy kérdésre. Lehetsz 
fantáziadús, sokat tévedhetsz 
is emiatt. Mások szerint pedig 
elviselhetetlen és 
fegyelmezetlen vagy, mert 
mindig te szerepelsz. 

• Felborítod az órát, a 
csoportmunkát és lelövöd a 
poént.

• Egyedüli tanulásnál nyugtalan 
vagy. Abbahagyod az 
olvasást, ha valamit nem 
értesz. Feladod a tanulást.

• Gyorsan, megértés nélkül 
olvasod a szövegeket és azt 
hiszed, emlékszel a tartalomra.

• Hangosan olvashatsz és 
hangosan felmondhatod 
magadnak a leckét.

• Próbálkozz azzal, hogy 
valakinek mondod el a leckét. 
A beszélgetés segít abban, 
hogy lassítsál.

• Számolj el magadban 5-ig, 
mielőtt választ adsz.

• Szakítsd meg negyedóránként 
mozgással a tanulást, amikor 
önállóan tanulsz és nem 
tanítási órán vagy.

• Írd le, rajzold le, milyen ötlet 
jutott eszedbe, amikor olvastál. 
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Reflektív stílus

• Ez a stílus az impulzív 
ellentéte. Megfontoltan 
átgondolod, megértetted-
e, amit hallottál, olvastál. 
Ezután írod le vagy 
mondod el hangosan a 
választ. Higgadtan 
várakozol, mielőtt 
megszólalsz, de nem 
azért, mert semmi nem 
jut az eszedbe, hanem 
azért, mert előbb 
mérlegeled, amit 
mondasz. 

• A  matematikát és a 
természetismeretet 
könnyebb ilyen stílussal 
tanulni.

• Küzdj meg az impulzív 
stílussal !

• Az optimális kivárás segít 
a gondolkodásban. A túl 
sok kivárás a hibázástól 
való túlzott félelem miatt 
is lehet, - tanulj meg 
küzdeni a félemmel és a 
perfekcionizmussal.
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Ismétlésre és memorizálásra 

alapozó stílus
• Szóról szóra tanulod meg az 

anyagot. Azt hiszed, minden 
fontos. Nem tudsz találni 
kulcsfogalmat. Teljes 
mondatokat és mindent 
aláhúzol egy szövegben. 
Szívesen veszed azt a tanári 
utasítást, hogy a szabályokat 
szó szerint kell tudni. Nem 
keresel összefüggéseket a 
korábban tanultak és a 
mostani feladat között. – Félsz 
attól, hogy a tanár rossz jegyet 
ad, ha nem a könyv szavai 
vagy a tanár szavai alapján 
mondod el, amit tanultál. 

• Válassz ki olyan részeket, 
amelyeket szóról-szóra 
kívánsz megtanulni, de ez 
kevés legyen.

• Kérd el a tanár vázlatát vagy 
másold le azt a vetítőről.

• Olyan embernek mondd el 
saját szavaiddal, amit tanultál, 
aki biztosan megért, elfogad. 

• Tanulj olyan technikákat, 
amelyek a jelentésteli 
tanulásra jellemzőek, pl. 
kulcsszavak, fogalomtérképek, 
rövid összefoglalók
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Jelentésteli tanulás

• Szívesen keresed meg az 

olvasott szöveg 

„lényegét”. Szívesen 

leegyszerűsíted néhány 

szóra a hosszú szöveget. 

Kapcsolatot keresel a 

különböző fogalmak 

között. Saját szavaiddal 

mondanád el még a 

szabályt is.

• kulcsszavak

• fogalomtérkép

• jegyzetelés

• összefoglaló

• kérdések, belső 

párbeszéd
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Tanulási 

stílus

auditív

jelentésteli-memorizáló

vizuális

mozgásos

társsal-egyedül

reflektív-impulzív

csend-zaj
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Tanulói 

személyiségstílus
Katona Nóra Phd, 2007.
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• Extrovertált 

– társaságkedvelő

– vidám

– kezdeményező 

• beszélget, nem a 

feladatot végzi

• impulzív

• bántó megjegyzéseket 

tesz, leszól, külsőből 

ítél 

• Introvertált 

– elmélyült, alapos

– megfontolt

– kitartóan foglalkozik 

egy tárgykörrel 

• lassú

• magának való

• sokat töpreng, 

körülményes

• fellengzős, lenéző

• sértődékeny 
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- Gyakorlati
- adatok, tények  kedvelése

- hasznos ismeretek

- használható készségek 
igénye

• mereven elutasítja az 
elméleti gondolkodást

• megijed a bonyolult 
problémáktól

• az új ötleteket bírálja

• nem észleli a távlatokat 

- Képzeleti
- elméleteket kedvel

- kutatómunkát kedvel

- kreatív, ötletes
• alapkészséget nem 

sajátítja el (évszámok)

• tartalomra összpontosít, -
pl. helyesírás 
elhanyagolása

• túláltalánosít az elmélet 
alapján

• tesztekben hibázik

• megkérdőjelezi a tanár 
hozzáértését (otthoni 
olvasmányok, szülői 
vélemények alapján) 
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- Gondolkodó
- logikus észjárás

- versenyhelyzet vállalása

- kritikai gondolkodás, 
ellentmondások észlelése

• lenézi, akik nem logikusan 
gondolkodnak

• gúnyolódik, ha érzelmi 
kérdésekről van szó,  
(irodalom mellőzése)

• vitatkozik, a vitáért 
önmagáért 

- Érző
- emberekkel szeret 

foglalkozni

- kerüli a versenyt, 

- kooperatív

- saját érzelmeket, 
gondolatokat fejez ki

- erkölcsi kérdésekre 
fogékony

• beszélget másokkal

• ha a tanár nem kedveli őt, 
nem teljesít

• hangulatember, érzelmi 
függőség – ez befolyásolja 
a teljesítményt 
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- Szervezett
- tervezés,

- idő megszervezése, 

- felelősségvállalás

- Megbízhatóság

• túlzott aggodalom

• zavarja, ha elmarad pl. a 
dolgozat

• logikai ugrások

• másoknak is ilyennek kell 
lenni

• megbocsáthatatlan a 
késés és az ígéretek be 
nem tartása 

- Rugalmas
- játékos, 

- Könnyed

- Szórakoztató

• szétszórt, nem tartja be 
ígéreteit

• nem tartja be a 
szabályokat és a 
határidőket

• minimalista, csak annyit 
dolgozik, amennyivel 
elboldogul

• az osztály bohóca 
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Extrovertált -tanult szöveg elmondása

-beszélgetés, csoportmunka

-szerepjáték

-négyszemközti kritika

Introvertált -egyedüli munka

-könyvekből feldolgozás, 

-írásbeli feladatok

-szereplés hosszú előkészítés után

Gyakorlati -tények, adatok

-beszédközpontú tanulás

-hétköznapi élmények (barátkozás, zene, sport)

-osztályozás fontos

-utánzás útján tanul

-élőbeszédből tanul, nem olvasva, tankönyvből

-életben alkalmazható készség

Képzeleti -szabályok, majd példák

-saját történet írása

-egyéni ötletek megvalósítása (projekt módszer)

-esszéírás
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Gondolkodó -feleletválasztásos tesztek

-felismerni mások türelmének a határát

-legyen játékból saját kritikájának elszenvedője

Érző -személyes vélemény kimondásának, leírásának lehetősége 

-önismereti játékok

-segítés az emberek problémáin

-verseny ne egyéni, hanem csoportos legyen

-a hangulatváltozás megértése

Szervezett -struktúrált, átlátható tanítási órát tartani

-a körülmények változását kikapcsolódásra, relaxációra 

használhatja      ( ha nincs feladata, ne bosszankodjon)

-az események változását a maga előnyére fordítani

-a dolgozatért járó érdemjegyet, értékelést elmagyarázni

Rugalmas -témakör találása, amiben hosszabb ideig elmélyülhet

-határidők fokozatait kiépíteni büntetéssel ( csökken a dolgozat  

pontértéke, ha néhány nappal v. egy héttel később adják be)

-figyelemkeresés a cél, kapjon figyelmet másképp – irónikus 

szöveg írása
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