
Tantárgy neve: 

Pedagógiai pszichológia 

Jellege: 

kötelező 

Kreditek: 

4  

Tantárgykód: 

WPED203 

Tantárgyfelelős: 

Hain Ferenc, PhD, egyetemi docens 

Munkaforma: 

szeminárium 

Óraszám: 

N: 30 /  

L: 12 

Értékelés:  

gyakorlati jegy 

A tantárgy oktatásának célja:  

A hallgató ismerje meg a tanítás és nevelés során szerepet játszó fontosabb lélektani tényezőket és 

folyamatokat.  Ismerje meg azokat a pszichológiai tényezőket, amelyek az oktató-nevelői munka két 

főszereplőjének, a tanárnak és a diáknak az iskolai életében szerepet játszanak.  A tanári szerephez 

kapcsolódó elvárások, oktatásról kialakított nézet, tanári szerep, hatékonyság, stb., valamint a 

tanulók/tanulói csoportokhoz köthető témák, mint az intelligencia, képesség, motiváció, szorongás, 

hátrányos helyzet, tehetség témakörök megismerését célozza meg a tantárgy. 

A tantárgy kiemelt célja, hogy mindezeket a szempontokat a hallgatók pedagógiai rendszerben, illetve 

életszerű körülmények között tudják értelmezni. E célt szem előtt tartva, a félév folyamán a Komplex 

Instrukciós Program és a Biztos Kezdet pedagógiai program keretében tanulmányozzuk a górcső alá vett 

jelenségeket. 

Fejlesztendő kompetenciaterületek:  

A tanuló alapvető ismereteket szerezhet a pedagógia területén, a pszichológia nevelésben, oktatásban, 

emberi kapcsolatban való alkalmazásáról. Megérti a tanulóval, pedagógussal, szakmai vezetővel, illetve 

partnerekkel való kommunikáció alapelveit, a működés törvényszerűségeit. A tanuló attitűdje nyitottá 

válik a társadalmi változásokkal változó pedagógiai jelenségvilág iránt. Képviselje, hogy a tanulásnak 

különböző helyei, terei, formái, stb. vannak, az emberi kompetencia fejlődésére ható szereplők 

kulturálisan sokszínűek, s társadalmi kölcsönhatásban állnak.  

Kötelező irodalom: 

N. KOLLÁR Katalin – SZABÓ Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest, 2004. 

 

Ajánlott irodalom: 

N. KOLLÁR Katalin – SZABÓ Éva (szerk.) Pedagógusok pszichológiai kézikönyve. Osiris, Budapest, 

2017. 

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

Biztos Kezdet program munkatársai számára  

Módszertani kézikönyv II. kötet. Szülők. Módszertani ajánlások a szülőkkel való együttműködéshez a 

Biztos Kezdet program munkatársai számára 

Módszertani kézikönyv III. kötet. Közösségek. Módszertani ajánlások a közösségi munkához a Biztos 

Kezdet program munkatársai számára  

K. NAGY Emese KIP-könyv I–II. 

Kurzustematika:  

1. Szocializáció, tanulási formák 

2. A tanulás szociokulturális kontextusa; a sajátos, illetve a hátrányos helyzet. 

3. A tanári szerep: a tanári hatékonyság; 

    a tanár személyisége; 

    a tanári hiedelemrendszer; 

    a tanári hatalomgyakorlás színterei: tekintély, fegyelmezés ellenőrzés, értékelés. Az osztályfőnöki 

szerep. 

4. A tanulók megismerése, a tanulói énkép, teljesítmény;  

    intelligencia, egyéni különbségek, a hatékony tanulás; 

    motiváció, érzelmek, nemek szerepe az oktatásban. 

5. A problémás gyermek, a tehetséges tanuló. 

 

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. 

 

https://hain-jwtc.neolms.com/
mailto:ferenc@hain.hu


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. 

Kurzus hirdetője: 

WJLF Neveléstudományi tanszék 
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Hain Ferenc, PhD, egyetemi docens 

 


