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A tantárgy oktatásának célja:  

A tárgy célja egyfelől a felnőtté válás folyamatának megismertetése. A hallgatóknak meg kell 

ismerkedniük az emberi fejlődés legfontosabb pszichológiai törvényszerűségeivel, és világos képet kell 

nyerniük azokról a külső és belső folyamatokról, amelyek a gyermekkor különböző szakaszaiban a 

harmonikus – az életkornak megfelelő – fejlődés biztosítékai. 

A tárgy célja másfelől a szocializáció keretének, színtereinek és ágenseinek értelmező számbavétele, a 

képlékenyen alakuló társadalmi tényezők egyéni szocializációra gyakorolt hatásainak problematizálása, 

értelmezése. 

Nemzetközi egyezmények, a kapcsolódó magyar törvények szövegei és a társadalmi, illetve kulturális 

sokszínűség jelenségei jelentik majd a vizsgálódásaink kiindulópontját, a szűkebb értelemben vett 

pszichológiai szempont értelmezési keretét. 

Fejlesztendő kompetenciaterületek:  

Ismeretek: a személyiségfejlődés alapvető tényeit. Képességek: képessé válni a nevelés, az oktatás vagy 

fejlesztés során keletkező különböző pedagógiai, pszichológiai jellegű, különösen is a 

személyiségfejlődéssel összefüggő problémák felismerésére. Attitűd: a hallgató megismeri és elfogadja, 

hogy a személyiségfejlődés terén is elmélet és a gyakorlat egymással kölcsönhatásban állnak. 

Kötelező irodalom: 

sz.n. (2011) Biztos Kezdet Kötetek II. A koragyermekkori fejlődés természete – fejlődési lépések és 

kihívások. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – Gyerekesély projekt. A kötet 2., 3., 4., 5., 

6., 7., 8. és 9. fejezetei. 

Ajánlott irodalom: 

DANIS I., KALMÁR M.: A fejlődés természete és modelljei. In: sz.n. (2011) Biztos Kezdet Kötetek I. A 

génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 

Intézet – Gyerekesély projekt. 76-125. oldal 

DANIS I.: A változó család – Alkalmazkodás és változás térben és időben. In: Bátky A., M. Ribiczey N. 

(2021) Családhatározó. A sokszínűség pszichológiája. Open Books.  

Egyesült Nemzetek Gyermekalapja (2009) Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához. Család, 

Gyermek, Ifjúság Egyesület. 

Gyermekgarancia-infojegyzet. 2021/31. 2021. május 14. 

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Gyermekjogi Jelentés 2020. 

HERCZOG M.: Fejlődés a környezetben: család, intézmény, társadalom In: sz.n. (2011) Biztos Kezdet 

Kötetek I. A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet – Gyerekesély projekt. 470-521. oldal  

Módszertani kézikönyv I. kötet. Gyerekek. Módszertani ajánlások a gyerekekkel végzett munkához a 

Biztos Kezdet program munkatársai számára. 

NÉMETH Á.: A szexuális identitás társas konstrukciója: folyamatok, kontextus, specifikus változók. In: 

Urbán R., Hevesi K., Rigó A. (2020): Szexuálpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó 

NGUYEN L.L.A.: A gyerekek és család az idő és a kultúrák tükrében. sz.n. (2011) Biztos Kezdet Kötetek 

I. A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet – Gyerekesély projekt. 374-419. oldal. 



Kurzustematika:  

1. Bevezetés; Társadalmi kontextus - szocializáció - pszichológiai fejlődés: a társadalmi szándék, a jogi és 

a szociálpolitikai keretek.  

2. A szocializáció makro-, a mezzo-, a mikrotársadalmi kontextusa – a kultúra és az intézményi környezet. 

3. A szocializáció, az egyéni fejlődés két aspektusa: ahogy a szexuális identitás alakulásáról és ahogy a 

család szerepéről gondolkodhatunk… 

4. Az egyéni fejlődés 1.: a kezdetek; a mozgás-, és az észlelés; a kognitív funkció és az érzelem alakulása. 

5. Az egyéni fejlődés 2.: a nyelv-, a társas kapcsolatok, identitás alakulása, a játék szerepe a fejlődésben. 

 

Követelmények, értékelés: 

A kurzus tanulás segítő online alkalmazásának elérése: https://hain-jwtc.neolms.com/, A ferenc@hain.hu 

e-mail címen lehet ehhez hozzáférést igényelni. Ez a kurzus hivatalos kommunikációs felülete, az itt 

közreadottakat ismertnek feltételezem. 

 

Választható az egyszeri félévvégi írásbeli számonkérés, illetve egy, a félévi folyamatos munkával és aktív  

részvétellel történő számot adás. Ez utóbbi keretében a hallgatók a félév során tárgyalt témák kapcsán  

óráról-órára feldolgoznak egy-egy, a témához kapcsolódó jelenséget, jelenségkört és ezt megosztják,  

illetve megvitatják a többiekkel. Ebben az esetben a félév során munkára érdemjegyet ajánlok meg, az órai  

aktivitás és teljesítmény alapján. 
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