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Tanulás pókábrával (link: https://www.slideshare.net/gyarme/gt-tanulni) 

Minthogy a tanulási zavarokkal küzdő tanulók főleg globális, egyidejű és 
vizuális módon dolgozzák fel az információt, a hatékony tanulás is erre 
épít. A tanulásban szerepet kell kapniuk különféle képeknek, ábráknak, 
grafikonoknak és más vizuális segédeszközöknek. A pókábra (Mind Map) 
egyféle vizuális reprezentáció, amely térképként szolgál a megtanulandó 
anyagról – nem hiába nevezzük gondolattérképnek is. 

 

Az egy témakörhöz kapcsolódó ismereteket nemcsak listákban lehet 
összegyűjteni, hanem térben elrendezve is. A vizuális megjelenítés segít 
az anyagot megjegyezni. A főbb, nagy ágak kiemelik az adott téma 
lényeges összetevőit, az anyag szerkezetet kap. 

 

A pókábra hatékony tanulási és gondolkodási eszköz. Manapság 
elsősorban vezetőknek, szervezéssel foglalkozó szakembereknek tanítják 
használatát. 
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A pókábra rajzolásakor érdemes néhány, a hatékonyságot elősegítő 
szabályt szem előtt tartani: 

 

⚫ A papírt tartsuk fektetve, mert ez az elrendezés felel meg a vizuális 
mezőnk formájának 

⚫ Nyomtatott nagy betűket használjunk, mert ezeket könnyebben 
megjegyezzük, képszerűen tároljuk 

⚫ A pókábrát egy alapvető, a témához tartozó központi képpel 
kezdjük 

⚫ Ebből ágazzanak el a fő témák vonalai, majd ezeket oszthatjuk 
altémákra 

⚫ Írjunk a középpontból induló vonalakra, mert így rendezetté, 
követhetővé válik a kép 

⚫ A 45 fokos szabály: ne írjunk dőlten, mert a 45 foknál jobban dőlt 
szöveg nem olvasható jól, és nehezzebb megjegyezni 

⚫ A színekkel segíthetjük a megjegyzést, kiemelhetünk, hangsúlyt 
adhatunk részeknek. Az ábra is szép lesz, kellemesebb nézni, 
tanulni azt 

⚫ A képek sok információt hordoznak: egy kép száz szóval is felér. 
Kevesebbet kell írni, könnyebb megjegyezni. 

⚫ A különféle jelek, kódok segítik az eligazodást és segíthet 
értelmezni az információt 
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A pókábra készítésekor fontos elvek 

1. A kevesebb több. 

2. Átlátható szerkezet. 

3. Egy oldal egy téma 

 

A “kevesebb több” a tanulási zavarokkal küdőknek és a velük 
foglalkozóknak egyik legfontosabb mottója lehetne. Ha gyorsan akarjuk 
megoldani a tanulási zavarok okozta összes problémát, még a legjobb 
módszerek sem lesznek hatásosak. Ha egyszerre akarjuk valamelyik 
bevált módszerrel behozni a lemaradást, csak nagyobb zavart okozunk. 
Módszeresen, a kis eredményekre építkezve tehetünk nagy 
előrelépéseket. Inkább kevesebbet tanuljunk meg, de az legyen alapos, a 
tanultak ne mosódjanak össze! 

A pókábra az asszociációs gondolkodásra épít. A kulcsszavak, képek 
segítségével aktiválja a kapcsolódó ismereteket. Minél kevesebb 
információt tartalmaz az ábra, annál valószínűbb, hogy azokat meg is 
jegyezzük. Így lesz a pókábrán a kevesebb több. 

Átlátható szerkezetben a részletek szerves részét képezik az egésznek. A 
gondolatok világos megjelenítése fontos a diszlexiásoknak. Figyelmen 
kívül hagyva a részleteket a fogalmak homályosak maradhatnak, ami 
gátolja a tanulást. 

A diszlexiás tanuló globális gondolkodása a tér megfelelő kihasználásával 
előnnyé tehető. A térnek része az üresség is. A zenében a csendnek, a 
szünetnek ugyanolyan jelentősége van, mint a hangoknak. Hasonló 
jelentősége van a térben az ürességnek. A téri elrendezés nagyban 
segítheti az anyag megjegyzését. 

Egy oldal egy téma. Amit egy oldalon nem lehet leírni, azt nem is 
érdemes leírni. Ha egy téma nagyobb, összetettebb, akkor különböző 
részeit külön ábrára kell elrendezni. Így összefüggő egészeket fog 
megjegyezni a tanuló. 

A pókábrával kevesebb olvasásra és 
írásra van szükség. Az információ 
kiválasztását és megjegyzését 
tekintve lényeges, hogy egy oldal 
tartlamazza az összes fontos 
ismeretet. 
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Többcsatornás tanulás 

A vizualizáció, vagyis a tudás, a fogalmak lerajzolása, elképzelése sokat 
segít annak megértésben és ezáltal megjegyzésében. Mindent le lehet 
rajzolni, hiszen képzeletünk – a szó maga is mutatja – képekkel dolgozik. 
Tudásunkat sok szempontból képzeletünk alkotja meg képekből. A 
diszlexiások ezen a téren különösen hatékonyak. Az ismereteket tehát 
nemcsak fejben, képzeletben, hanem a valóságban, papíron is érdemes 
rajzokban megjeleníteni. 

A vizualizáció fogalmának képe lehet ez az ábra, ahol 
a város képét vizualizáljuk. 

 

A pókábra akkor lesz igazán hatékony eszköz, ha képekben gazdag. Egy-
egy fogalomról, a tananyag valamely részéről készített rajz fontos 
szerepet játszhat abban, hogy a tanuló megjegyezze azt. 

A többcsatornás tanulás, vagyis több érzékszerv használatának csak 
egyik módja a képekkel tanulás, a rajzok készítése. További lehetőség az 
auditív csatorna, a hallás használata. A tananyagot dallamokhoz lehet 
kötni. Versek megzenésítve könnyebben tanulhatóak meg. Már a 
felolvasás is bevonja ezt a csatornát. 

A fogalmak megértését nemcsak képekkel, hanem mozdulatokkal is 
lehet segíteni. A tanulási zavarral küzdő tanuló könnyebben tisztázza a 
foglamakat, ha gyakorlatban kipróbálja, amit tanul. Például a keringő és 
a forgó mozgást gyakran összekeverik, ám örökre bevésődik a kettő közti 
különbség, ha egyszer kipróbálja valaki, milyen saját tengelye körül 
forogni, illetve egy másik testet körbe keringeni, amikor a mozgás 
tengelye a másik testének tengelye lesz. 

 

 

  

 

 

 


