
MAGAZIN 9Vásárhelyi Hírlap  2018. július 11., szerda

Meghalt Cillei Borbála ma-
gyar királyné.

VIII. Henrik elvált feleségétől, 
Aragóniai Katalintól, hogy fe-
leségül vegyen egy udvarhöl-
gyet, Boleyn Annát.

Megszületett John Quincy 
Adams, az Amerikai Egyesült 
Államok 6. elnöke. 

Jean-Louis Pons francia csil-
lagász először fedezett fel 
üstököst.

Megszületett Reguly Antal 
néprajzkutató.

Megszületett Susan Warner 
amerikai írónő, aki érzelgős 
ifjúsági regényeket írt.

Meghalt Marastoni Jakab fes-
tő, litográfus, az Első Magyar 
Festészeti Akadémia létre-
hozója.

Megszületett Zerkovitz 
Béla népszerű sanzon- és 
operettszerző.

Meghalt Schickedanz Albert 
műépítész, festő, a Műcsar-
nok és a Szépművészeti Mú-
zeum tervezője.

Megszületett Nicolai Gedda 
német–orosz származású 
svéd tenor operaénekes.

Megszületett Giorgio Armani 
divattervező.

Meghalt George Gershwin ze-
neszerző és zongoraművész, 
a szimfonikus dzsessz meg-
teremtője (Kék rapszódia).

Megszületett Fónagy János 
jogász, gazdasági vezető, mi-
niszter.

Meghalt Huzella Tivadar or-
vos, hisztológus, biológus, 
egyetemi tanár.

Megszületett Suzanne Vega 
angol énekesnő, dalszerző 
(Luka).

Megszületett Csuja Imre szí-
nész (Üvegtigris - Csoki).

Megszületett Richie Sambora 
a Bon Jovi együttes tagja.

A Rolling Stones bemutatta 
a‚ „Honky Tonk Woman”-t.

Meghalt Egyed László geofi-
zikus, az ELTE Geofizikai Tan-
székének vezetője.

A Los Alfaques-i katasztrófá-
ban felrobbant egy tartályko-
csi. 217-en haltak meg.

Siófokon meghalt Bilicsi 
Tivadar színész, táncos, 
komikus.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Plesek Zoltán kolozsvári is-
kolai pszichológus szerint 
az egyetemi oktatást, illet-

ve a hallgatók tanulási motiváció-
ját jelentős mértékben befolyásol-
ja, hogy napjainkban az egyete-
mek részben gazdaságilag függet-
len intézmények, azaz az anyagi 
hátteret a diákok jelentik. A felső-
oktatási intézmények elsősorban 
arra törekednek, hogy minél több 
diákot csábítsanak szakjaikra, így 
az egyre könnyebb felvételik miatt 
láthatóan megnőtt, illetve évről év-
re nő az egyetemi hallgatók szá-
ma. A könnyű felvételi láttán pedig 
a diákok hajlandósága a szorgal-
mas tanulásra csökken. Ugyanak-
kor ha könnyen bejutottak, sokan 
könnyen fel is adják, a félbehagyott 
képzések után újat kezdenek.

Vegyes felhozatal vegyes 
eredménnyel

A diáklétszám növelése érde-
kében felvett, a könnyű felvételin 
könnyen boldoguló, azonban ke-
vésbé szorgalmas, és kevésbé te-
hetséges tanulók is bejutnak az 
egyetemre, a vegyes összetételű 
csoportokat így csak átlagos szin-
tű oktatásban lehet részesíteni. 
Plesek Zoltán kiemelte, bár a rend-
szer és a gazdasági okok is hátrál-
tatnak, az egyetem előtti tizenkét 
évnyi iskolai oktatás egyoldalúsá-
ga is ront a diákok elhivatottságán, 
motivációján. Ugyanakkor úgy lát-
ja, szigorúbb felvételivel alaposab-
ban meg kellene rostálni a felvéte-
liző diákokat, főleg, hogy a külön-
böző képességű egyetemisták el-
térő tempóban haladnak az anyag-
gal, amely a tanár munkáját és a 
tehetségesebbek haladását is hát-
ráltatja, illetve csökkenti a koráb-
ban elszántak lelkesedését a to-
vábbi szorgalmas tanulásra.

„Emellett a gyors, szinte bár-
honnan elérhető, viszonylag ol-
csó internet-hozzáférés is telje-

sen a feje tetejére állította a tudás 
megszerzéséhez vezető úthoz va-
ló klasszikus hozzáállást. Ma már 
nem kell minden hasznos informá-
cióért egyetemi, iskolai könyvtár-
ba menni, otthonról könnyedén el-
érhetőek könyvek, források, akár 
kurzusok anyagai is. A gyors in-
formációszerzés alapjaiban vál-
toztatta meg a mélyebb tudás meg-
szerzése iránti szándékot” – rész-
letezte a szakember. Bár egyre el-
terjedtebbek az auditív, vizuális, 
kinesztetikus tanulási stratégiák, 
a módszerek ennél jóval többet je-
lentenek. Legtöbb esetben egyes 
stratégiákkal csak a felszínt ka-
pargatja a diák, tünetkezeléssze-
rűen, ami így nem is tud beválni. 
A diáknak fontos letisztáznia ta-
nulás előtt, hogy az adott anyag-
ra rövid távon van szüksége vagy 
hosszú távon. Ha ezt eldönti, már-
is sokkal észszerűbben tudja be-
osztani idejét, és egy-egy témához 
később vissza tud térni a tudás el-
mélyítése érdekében, ha szüksége 
lesz rá a jövőben.

A fokozatos, év közbeni tanulás segít

Számos fiatal, egyetemi éveinek 
már első néhány hónapjában ar-
ra panaszkodik, hogy a felsőokta-
tás csak elméleti tudást biztosít, a 
gyakorlatra kevés hangsúlyt fek-
tetnek. Azonban az egyetemi ok-
tatás klasszikus értelemben min-
dig is az elméleti ismeretekre fek-
tette a hangsúlyt, ez volt elsődle-
ges szerepe. Az egyetemektől való 
alapos gyakorlati képzés elvárása 
rossz megközelítés. Mérő László 
elismert budapesti pszichológus, 
matematikus többször is hangsú-
lyozta: az egyetemi oktatók első-
sorban a gyakorlatban hasznosít-
ható tudást igyekeznek átadni, a 
gyakorlati megszerzéséhez pedig 

már a diák elszántsága, szakmai 
tapasztalata szükséges. A különb-
séget nem az elméleti tudás és a 
gyakorlati tudás között kell meg-
húzni, hanem a kevésbé és a gyak-
rabban használható tudás között. 
A diákok tanulási nehézségeit fo-
kozza a számonkérés ritmusa is: a 
fiatalok a középiskolával ellentét-
ben hónapokig gyakorlatilag csak 
laza tempóban kurzusokra járnak, 
a tanév során viszont kétszer egy-
egy hónapig erőteljesen számon 
kérik rajtuk az anyagot. Ez nem-
csak megnehezíti a tanulást, de a 
rövid idő alatt nagy mennyiségben 
beszippantott tananyagot hamar 
el is felejti a diák.

A magolás és megértés is szükséges

 Az erőteljes dobozolás is ront-
ja a diák hozzáállását: ha a szü-
lő meg van győződve arról, hogy 
csemetéje reál vagy humán beál-
lítottságú, ezzel a kategorizáltság-
gal rányomhatja bélyegét a gyer-
meke későbbi szakmai fejlődésé-
re. Plesek kifejtette, szinte minden 
szakmának megvan a maga hu-
mános, illetve egzaktabb jellege. 
Napjainkban szinte mindenkinek 
kell tudnia használni a számítógé-
pet független attól, hogy milyen jel-
legű munkát végez. A hatékony ta-
nuláshoz a szükséges mértékben 
mindkét kategória iránti érdek-
lődés fejlesztésére szükség van. 
Ugyanakkor komoly gondot jelent 
az is, hogy a diákokat nem tanítják 
meg tanulni.

„Kétféle tanulási folyamat léte-
zik: a magoló és megértő tanulás, 
sokan pedig hol egyiket, hol a má-
sikat részesítik előnyben, pedig 
mindkettőre szükség van. Ha ér-
tünk egy szabályt, de nem tanul-
tuk meg az adatokat, struktúrá-
kat, nem tudunk mivel dolgozni. 

Ha az adatokat megtanultuk, de 
nem értjük a szabályt, nem tudunk 
mit kezdeni az információval. Ezt 
a kettőséget a tanároknak kell el-
magyarázniuk, megtanítaniuk a 
diákoknak mind egyetemen, mind 
a középiskolában” – fogalmazott 
Plesek Zoltán.

Csínján az agyserkentőkkel

Az érettségi vagy félévi dolgozat 
előtt álló tanulók és az egyetemis-
ták körében népszerűek az agy-
serkentő étrend-kiegészítők, ame-
lyeket sokszor a szülők szereznek 
be, hogy elősegítsék csemetéik ta-
nulmányi sikereit. Tóth Vajas Tí-
mea kolozsvári háziorvos azon-
ban figyelmeztet, az úgynevezett 
okosdrogoknak komoly mellékha-
tásai is lehetnek: álmatlanság, fej-
fájás, hányás. De alkohollal társít-
va halálos kimenetelű is lehet. A 
doktornő elmondta, e tabletták a 
kávéhoz, koffeinhez hasonló ha-
tással bírnak, azaz serkentik a 
vérkeringést az agy bizonyos pont-
jain. Az okosdrogok pozitív hatá-
sai miatt sokan előszeretettel ost-
romolják meg a patikákat a szesz-
szió kezdetén, ezzel azonban nem 
biztos, hogy jól időzítenek.

„Az agyserkentők növelik a kon-
centrációképességet, javítják a 
kommunikációs készségeket, de 
senki se várja el, hogy e gyógysze-
rektől egyik napról a másikra sok-
kal okosabb legyen. Főként, hogy 
hosszú távon fejtik ki hatásukat” 
– magyarázta a doktornő. Elmond-
ta, ritkán ír fel ilyen gyógyszere-
ket, helyettük inkább növényi ki-
vonatú étrend-kiegészítőket ajánl, 
amelyeknek nincs mellékhatásuk, 
ilyen a lecitin vagy a Gingko biloba, 
az ismert Piracetam például már 
nem növényi kivonatú.

KÁDÁR HANGA

Az internet-hozzáférés a feje tetejére állította a tudás megszerzéséhez vezető utat

Tanulás ma: okosdrogok, magolás

A leggyakrabban a vizsgára készülnek a diákok, nem azért, hogy a szerzett tudást elraktározzák. Képünk illusztráció

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS
Nem akar tanulni a 

gyerek, nincs motiváci-

ója – hangzik a gyakori 

panasz szülők és okta-

tók részéről. Az okok-

nak számos arca van: 

többek közt a könnyű 

felvételi, a hiányos pe-

dagógiai képzés vagy 

az, hogy nem tanítják 

tanulásra a diákokat. 

Pszichológussal, or-

vossal beszélgettünk 

tanulási stratégiákról 

és agyserkentőkről.




