
Gyarmathy Éva  
Vizsgára tanulás – a tanulási zavar nem akadály 

 

A felnőttkori tanulás legnehezebb formája a vizsgákra való tanulás. A 
tanulási zavarokkal küzdő diák akkor tud sikeresen vizsgázni, ha 

 folyamatos, jól felépített tanulásra épít, 

 jól gazdálkodik az idővel, 

 megfelelő módszerekkel tanul, 

 képes a tananyagot rendezni és átlátni, 

 megtanul segítséget kérni. 

A vizsgára tanulás egyesíti magában a tanulás minden formájában 
alkalmazandó eljárásokat, ezért fontos a diszlexiások számára, hogy 
megfelelően elsajátítsák ezt a tanulási formát. Ha tudnak vizsgára 
tanulni, akkor minden más tanulás is menni fog. 

A tanulás szellemi munka, de a test az eszköze. Ezért tanulás közben, 
különösen folyamatos tanulás esetén, nagyon lényeges, hogy a test is a 
tanulásnak megfelelő állapotban legyen. Érdemes fizikai tevékenységre 
sarkallni a diákokat a vizsgaidőszakokban. 

A tanulás megfelelő mozgással, pozitúrákban lesz hatékony. Felfrissülés, 
bemelegedés a kezdéshez, akár a tanulásba iktatott szünetek után is: 

 Ami segíti: nyújtózkodás, keresztező mozgások, a fej lehajtása 

Koncentráció az aktív munkafázisban. 

 Ami segíti: egyensúly gyakorlatok, mozgás (pl. séta, zsonglőrködés) 

Relaxáció a szakaszok végén, az elmélyítéskor. 

 Ami segíti: izmok megfeszítése-ellazítása, hátradőlés, fekvés 

A tanulásban a legnehezebb a szervezés. Maga a tanulás, ha a megfelelő 
tanulási módszerekkel történik, nem jelent problémát. A leggyakoribb 
probléma a kevés rendelkezésre álló idő. Ebben segíthet a megfelelő 
tervezés és időkezelés. A diszlexiás diáknak megkell tanulnia jól szervezni 
az idejét. 

A tanulás három része: 

 
1. Tervezés 
2. Szervezés 
3. Tanulás 



Útmutató vizsgára tanuló diákoknak 

 

 

1. Gyűjtsünk össze minden meglévő anyagot a tárggyal kapcsolatban. 

Szükségünk lesz az összes fellelhető jegyzetre, handout-ra és a szükséges 
könyvekre. 

A zsákutca: 

Hiányos, elveszett vagy olvashatatlan jegyzetek, hiányzó 
handoutok és könyvek. 

 

Megoldás: alaposan ellenőrizzük az anyagot a tanulás megkezdése előtt. 

❑ Rendszerezzük szisztematikusan. 

❑ Így észrevesszük, ha hiányzik valami. 

❑ Ezt kérjük kölcsön valakitől vagy fénymásoljuk le. 

 

2. Tervezzük meg a tanulást 

Szükségünk lesz egy éves naptárra és az előjegyzési naptárunkra, 
valamint az összegyűjtött anyagra. 

A zsákutca: 

Ha túl sok időt töltünk a tervezéssel, és nem kezdünk el cselekedni. 

 

Megoldás: legyünk hatékonyak. 

• Rendszerezzük és jegyezzük le a vizsgák időpontját. Így látjuk a 
naptárban, hogy mennyi napunk van egy adott tantárgyra. 

• Ha lehet, egyszerre csak egy tantárggyal foglalkozzunk. 

• A munkát visszafele tervezzük a vizsga napjától számítva a 
naptárban. 

• Tervezzük meg a tanulással töltendő napokat, de ha lehet, 
vizsgák után hagyjunk egy pihenőnapot. 

 

TERVEZÉS 



3. Tervezzük meg a napunkat 

Szükségünk lesz egy órarendre és a naptárunkra. 

A zsákutca: 

Ha túl sokat tervezünk egy napra, akkor a következő napokra 
fogjuk hagyni a tanulást. 

 

Megoldás: egy jó munkamenet: 

• egy tanulóblokk reggel 90 perc, 

• egy tanulóblokk délután 90 perc, 

• szünet körülbelül 30 percenként, 

• egy tanulóblokk este, a napi anyag ellenőrzésére. 



4. Döntsük el, mi a fontos 

Szükségünk lesz elég tollra és papírra a vázlatok elkészítéséhez 

A zsákutca: 

Ha túl sok időt töltünk az első résszel vagy az érdekesebb 
részletekkel 

 

Megoldás: tallózzunk és a teljes anyagot lássuk át holisztikusan 

• Állítsuk fel a keretet. 

• Találjuk meg a fő témákat. 

• A keret minden részéhez válogassuk ki a fontos részleteket. 

 

 

5. Érezzük jól magunkat 

Szükségünk lesz minden jegyzetünkre és könyvünkre, valamint egy tál 
gyümölcsre és innivalóra. 

A zsákutca: 

Ha erőltetjük a tanulást, és emiatt napokat vesztünk más, 
kárpótlásul végzett tevékenységekkel. 

 

Megoldás: szünetek és alkuk: 

• Legyünk realisták, ne akarjunk túl sokat: 

• Helyezzük magunkat kényelembe. 

• Mindig tartsunk szünetet, ha végeztünk a munka egy részével. 

• Tűzzünk ki olyan célokat, mint: A szünetig befejezek három 
altémát. 

• Kössünk olyan alkukat, mint: ha végeztem a fejezettel, 
elmegyek sétálni a kutyával. 

 
 

 

 

 

A KEVESEBB TÖBB 

SZERVEZÉS 



6. Ha megakadunk 

Türelemre lesz szükségünk. 

A zsákutca:  

ha feladjuk, kétségbe esünk vagy hülyének gondoljuk magunkat. 

 

Megoldás: kérjünk segítséget. 

• Kérjük meg egy barátunkat, hogy magyarázza el.  

• Készítsünk egy gondolattérképet, egy képet vagy egy ábrát a 
problémás részről. 

• Ha túl nagy a téma, osszuk fel kis részekre. 

 



 

7. Legyünk aktívak 

Szükségünk lesz különféle színekre, hangokra és mozdulatokra. 

A zsákutca: 

Ha az anyagot többször elolvassuk és memorizáljuk. 

 

Megoldás: használjuk érzékszerveinket – lássunk, halljunk, érezzünk. 

• Írjuk át a hosszabb jegyzeteket rövidebbekre. 

• Használjunk színeket a tananyag rendszerezésére. 

• Készítsünk színes képeket, ábrákat, képregényeket, 
gondolattérképeket. 

• Hallgassunk instrumentális zenét, kössük az anyagokat dalhoz 
vagy mozgáshoz. 

• Vegyünk fel magnóra idézeteket, válaszokat stb., és hallgassuk 
azokat. 

• Beszéljünk magunkhoz, táncoljuk el a megtanult anyagot. 

 

8. Kövessük nyomon haladásunkat 

A zsákutca: 

ha azt ismételjük át, amit amúgyis jól tudunk, és átugorjuk a 
kevésbé világos részeket 

 

Megoldás: beszéljünk hangosan, mintha vizsgán lennénk. 

➢ Rendszeresen teszteljük magunkat. 

➢ Válaszoljunk meg kérdéseket. 

➢ Készítsünk ábrákat. 

➢ Oldjunk meg a feladatokat. 

➢ Pipáljuk ki a listán azokat a témákat, amiket már átismételtünk.  

➢ Jutalmazzuk magunkat különféle szabadidős tevékenységekkel. 

TANULÁS 



9. Ismétlés 

Szükségünk lesz az összes korábban készített ábránkra, pókábránkra és 
vázlatunkra. 

A zsákutca:  

Ha összekeverünk adatokat, dátumokat és egyéb részleteket, 
illetve ha úgy érezzük, nem tudunk semmit 

 

Megoldás: rögzítsünk a falra világos pókábrákat és más vizuális 
segítségeket. 

❑ Mindenkor szemünk előtt lehessenek ezek a vizuális segítségek. 

❑ Ismételgessünk az idézeteket, tananyagrészeket 
mozgásgyakorlatok közben. 

 


