
FELHÍVÁS 

 

TANÍTS, HOGY TANULJ!  

Ha gyerekekkel beszélget az ember, és szóba kerül az egész életen át tartó tanulás 

kérdése, sok kétségbeesett tekintet jelzi, hogy a tanulás (legalábbis az iskola által ma 

felmutatott formája) nem tartozik a gyerekek kedvelt időtöltései közé.  Sok dolgot 

mondtak már a XXI. századi gyerekekről, arról hogy tanulnak, olvasnak, értelmeznek 

dolgokat. Sokan gondolják úgy, hogy a mai gyerekeket nem lehet motiválni, nem 

érdekli őket semmi. Ez azonban nem így van! Az viszont igaz, hogy egyre inkább 

egyéni úton tanulnak, nagyon individuális magyarázatokat hoznak létre, és gyakran 

ezek a magyarázatok, érvelések a pedagógusok világától távol állnak, esetenként nem 

is érthetőek számunkra.  

Gyakran tapasztalhatjuk, hogy egymásnak könnyen és hatékonyan elmagyaráznak 

olyan bonyolult dolgokat is, amelyek megértetése nekünk tanároknak, felnőtteknek 

nehezebben megy.  A gyerekek magyarázathoz használt hasonlatai, magyarázó 

szavai, hasonlataik képi világa egymáshoz sokkal közelebb áll, ezért gyakran 

hatékony lehet! Használjuk ki ezt a lehetőséget arra, hogy a diákok az iskolában 

segítsenek egymásnak, ahogyan azt a régebbi idők kollégiumaiban is tették! Adjuk 

feladatul az idősebb diákoknak, hogy segítsenek társaiknak a tanulásban! Ez azért is 

nagyon fontos, mert nemcsak azoknak segít, akik így megértenek valamit, hanem 

azoknak is, akik magyaráznak, mert e közben tudásuk mélyül, megértésük 

alaposabbá válik. 

 

Kedves Kolléga! Támogasd a diákokat abban, hogy egymást taníthassák,  

 mert a mai fiatalok gondolkodási sémáit, magyarázó hasonlatait nem mindig 

ismerjük 

 mert a diákok gyakran könnyebben magyarázzák el egymásnak azt, amivel te 

nehezebben boldogulsz 

 mert e közben fejlődik beszédkészségük,  megtanulhatnak érvelni, kiemelni a 

fontosat, megtanulnak kérdezni és megkülönböztetni lényegest és kevésbé 

fontosat 

 mert közben te is megismerheted azokat a magyarázatokat, amelyeket eddig 

azért nem használtál, mert nem ismerted magyarázó erejüket 

 mert az ő sikerük egyben a te sikered is 

 

Kedves Diák! Segíts tanulni társaidnak, vagy a kisebbeknek, 

 mert tudni jó, és a tudás biztonságot ad 

 



 mert azzal, hogy másoknak magyarázol, érthetővé teszel valamit, te is jobban 

megérted, amit már használni tudsz 

 mert magyarázás közben rengeteget fejlődsz, alakul a szókincsed és a 

beszédkészséged, és ezzel te is több leszel 

 mert megismerheted, hogy mások hogyan gondolkodnak, és ezzel te is újabb 

gondolkodási lehetőségeket tanulsz 

 mert azzal, hogy segítesz másoknak te is jobb emberré válsz 

 

Javaslatok a munkára 

A munka során olyan alkalmazásokat célszerű választani, amelyek garantálják, hogy 

sem a „tanítók” sem pedig a „tanulók” nem kerülnek rossz helyzetbe, ha valamit nem 

tudnak pontosan. Ezt viszonylag korszerű fogalommal élve, a tervezés során be kell 

építenünk a munkánkba egy sikerkritériumot.  Ebben segítenek a digitális felületek, 

tanulást támogató oldalak, és a tapasztaltabb diákok tudás.  És ha kérdések merülnek 

fel, mindig segít a pedagógus! 

 


