
Tanulási tanácsok karantén idejére 

 

Az egyik legfontosabb annak tudatosítása, hogy ez nem extra szünet, ugyanúgy iskolai tanév 

zajlik, csak éppen otthonról. Ezt nem olyan könnyű közvetíteni, viszont néhány apró „trükkel” 

lehet segíteni. 

Például: hétköznaponként mindig ugyanabban az időben keljen fel a diák! Ebben lehet némi 

kedvezmény az addigi iskolába menéshez viszonyított felkelési időhöz képest, ha a gyereknek 

erre van igénye (aki korán szeret kelni, ne parancsoljuk vissza az ágyba, aki viszont szeret 

tovább aludni, ezt hadd tehesse most meg.) A családnak kell kialakítani azt az időpontot, ami 

kényelmes olyan értelemben, hogy ne „ússzon el” a délelőtt, hiszen így egyrészt folytatódik 

egy addigi, munkavégzésre hangolt rendszer, másrészt könnyebb lesz a visszaállás is, mintha 

teljesen áthangolódna a diákok életritmusa.  

Ugyanúgy készülődjön el, mintha iskolába menne (reggeli rutin, mosakodás, fogmosás, 

fésülködés, reggeli, felöltözés). Az ezekhez való ragaszkodás a szülő részéről szintén azt az 

üzenetet közvetíti a gyerek felé, hogy ez valami komoly dolog, nem lehet pizsamában lébecolni 

egész nap. Tulajdonképpen csak a cipő, a kabát felvétele és az utcára lépés marad el az addigi 

iskolába járáshoz képest. 

A reggeli rutin végeztével lehetőség szerint azonnal fogjon hozzá a diák a tanuláshoz! 

Mind kisebbek, mind nagyobbak számára szükséges lehet a szülő, a felnőtt segítsége, már 

rögtön a friss tananyag kibogarászásához a Krétából, hiszen ott ömlesztve jelennek meg a 

tanároktól a bejegyzések, érdemes a közzétételi dátum alapján keresni az információkat. 

Érdemes lehet a diákoknak a számítógépen tantárgyanként egy mappát elkészíteni, amin belül 

egy word dokumentumba mindig ki lehet menteni, hozzá lehet adni az új feladatokat az 

addigiakhoz dátummal, határidővel. Így tantárgyanként áttekinthető a feladatok sora, nem kell 

egész nap a Kréta rendszerben foglalni a helyet ha ezt reggel/kora délelőtt megtesszük .Sorok 

írója így jár el gyerekei esetében, akik pendrive-on megkapják a frissített mappákat és Krétába 

lépés nélkül, internetes kapcsolódási lehetőséggel állnak neki a munkának. 

Mivel sok a feladat, érdemes lehet a heti 1-2 órás tantárgyak feladatainak határidejét beírni egy 

papírnaptárba, hogy szem előtt legyen, elkészüljön és el is legyen küldve, ne felejtődjön el. 

Ugyanígy a jelzett számonkérések határideje is naptárba beírva jobban szem előtt van, előző 

nap rátekintve még van esély felkészülni rá. 

Ami általános tanács és amilyen egyszerűnek tűnik, mégis annyira kevesen követik: jó, ha van 

egy órarend a gyerek előtt, hogy képben legyen adott napon milyen órái vannak, milyen 

tantárgyak feladatait kell elsőként teljesíteni. Másolja le egy lapra, ezen látja, hogy adott napon 

milyen órái vannak. 

Az asztal, aminél tanul legyen világos és áttekinthető, legyen hely a füzet, könyv, munkafüzet, 

térkép stb. számára, hogy kényelmesen tudjon dolgozni, írni! 

A mobiltelefont némítsa le, vagy vegye le wifiről, mert az állandó közösségi oldali 

bejegyzések, értesítések, üzenetek hangjelzése szinte folyamatos, ami értelemszerűen nem 

segíti a tartós koncentrálást, elvonja a figyelmet. Legjobb, ha a telefon másik helyiségben van 

a tanulás helyszínéhez képest! Egy-egy tantárggyal végezve, pihenésképp rá lehet nézni a 



készülékre kiválogatni a fontos üzeneteket, amire viszont vagy gyorsan reagáljon, ha 

mindenképp szükségét érzi, vagy hagyja a teljes tanulási folyamat utánra, délutánra.  

Fontos a kortársakkal való kapcsolattartás, de nem a tanulás idejében vagy helyette, vagy 

a tanulási idő „szétszedése” árán! 

Érdemes a nehezebb, „tanulósabb” tantárgyakkal kezdeni, a rajz, technika, énekórák 

feladatit kvázi pihenésképp beiktatni, esetleg délután elvégezni. 

Reggel-délelőtt még frissebbek vagyunk, ezt az időt célszerű tanulással megtölteni. 

Az iskolai 45 perces órákat érdemes nagyjából tartani, mert ennél huzamosan hosszabb ideig 

nem tudnak a gyerekek hatékonyan koncentrálni. Ennyi idő elteltével érdemes kb. 10-15 perc 

szünetet tartani. Ekkor igyon egy pohár vizet, szellőztessen, nézzen rá az üzeneteire, stb. 

(Az erre való rászoktatásban nagy szerep hárul a szülőre, viszont fontos, hogy az elején még 

segítsen betartani a kereteket, amik remélhetőleg új szokásként kb. 3 hét alatt beépülnek majd.) 

Az sem baj, ha utána rögtön visszaáll a régi rend, újra lehet iskolába menni, hiszen a megszokott 

fegyelmet nem fújja el a szél, a kialakult rendszeresség a későbbiekben is hasznos keretét adja 

a mindennapoknak. 

 

A tanuláson túl fontos a mozgás: aki teheti, kertes ház udvarában, erdő közelében élve, a 

tömegtől távol sétálhat, futhat. Rossz idő esetén a lakásban is mozoghat, interneten sok 

mozgásos video fent van, ezekről linkeket küldenek a testnevelő tanárok, az edzők, de akinek 

nem, az magától is találhat ilyeneket! 

 

Fontos, hogy minden napra legyen valami kis jutalom a gyerek számára a teljesített 

munka után! 

Ezek ne elsősorban anyagi dolgok legyenek (csoki, édesség, stb.) hanem egy közös 

mese/filmnézés/kártyázás/társasjáték/együtt tornázás, háztartásbeli közös tevékenység 

(konyhai sütés-főzés) stb. 

Az sem baj, ha a gyereknek lesz legalább egy, reálisan teljesíthető „házimunkája”. 

Ez belefér az idejébe, a szülő terheit csökkenti, a gyerek számára pedig megadja az önbizalom 

növelésének lehetőségét(a „képes vagyok rá”, „meg tudom csinálni” érzése által, főleg, ha a 

szülő bátorítja és pozitívan jelez vissza.) 

Ez azt jelenti, hogy adott dologból először a jól végzett részt emeljük ki, aztán azt, hogy esetleg 

min kellene változtatnia, majd összegző dicsérettel zárjuk a közlést. Ezt érdemes gyakorolnunk 

szülőként, hiszen sokszor észre sem vesszük, hogy mindig a hiányt látjuk meg és azt jelezzük 

vissza, kérjük számon, miközben a motivációt a pozitív visszajelzések növelik! 

(Csak hát, ugye minket is így neveltek, erre szocializálódtunk, hogy valaminek a hiánya tűnik 

fel először, a valaminek a megléte helyett. Erre is tudatossá kell válnunk, a tudatosságot ezáltal 

is gyakorolni!) 

 

Különösen fontos a jelenlegi helyzetben a pozitív dolgokra irányítani figyelmünk fókuszát a 

negatív dolgok helyett! Tudom, hogy sok a nehézség, sokszor több tagú család osztozik 



egyetlen gépen/eszközön és mindenkinek dolgoznia kellene róla, ráadásul nem tanácsos 

kimenni, teljesen megváltozott az életünk stb. 

Ha nem csak panaszként soroljuk fel ezt, hanem kihívásként tekintünk rá, akár jól is érezhetjük 

magunkat otthon, hiszen kiiktatódtak a stresszteli korai keléssel, reggeli rohanással járó 

hétköznapok.  

Végső soron mi osztjuk be a saját munkaidőnket. Valószínű, hogy „cserébe” többet is kell 

dolgoznunk, mint azelőtt, viszont utazással pl. nem telik idő. Próbáljuk meglátni a „mit 

nyertem” dolgokat a „mit veszítettem” helyett. Így egy idő után az egész hozzáállásunkat 

optimistábbá, derűsebbé tudjuk változtatni! 

 

Ehhez kívánok jó egészséget, kitartást mindenkinek:  
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