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A tantárgy oktatásának célja:  

Alapvető pszichológiai fogalmak, irányzatok és szemléletmód bemutatása, amelyek a pszichikum természetét 

értelmezhetővé teszik a hallgatók számára. A kurzus elsősorban azon meghatározó pszichológiai elméletekre 

koncentrál, amelyek segítik az emberi természet rendszerszemléletű, komplex megértését, elősegíti, hogy a 

hallgatók tudományosan megalapozott képet nyerjenek az emberi pszichikum működésmódjáról, szerveződéséről, 

tudományos alapot szerezzenek az emberek megismeréséhez, az emberekkel való foglalkozáshoz. 

Fejlesztendő kompetenciaterületek:  

A tantárgy a tudományosan megalapozott pszichológiai ismeretek, fogalmak felépítését szolgálja, különös 

tekintettel azon emberismereti, nevelési és oktatási gyakorlati problémákra, amelyekkel a hallgatók szakmai 

pályafutásuk során szembesülni fognak. 

Kötelező irodalom: 

ATKINSON, R. L. – HILGARD, E. R. – SMITH, E. E.: Pszichológia. Osiris, Budapest. 2005. 

Ajánlott irodalom: 

N. KOLLÁR Katalin – SZABÓ Éva (szerk.) Pedagógusok pszichológiai kézikönyve. I-III. Osiris, Budapest, 2017. 

 

Kurzustematika:  

1. A pszichológia története, módszerei, pszichológiai iskolák, rendszerszemlélet. 
2. A pszichológia általános kérdései és a pszichológia részterületei. Az általános pszichológia: érzékelés és észlelés, 

tanulás, emlékezés, gondolkodás,  

3. A fejlődési perspektíva: értelmi-, érzelmi és az erkölcsi fejlődés. Kötődés és kötődési zavarok.  

4. A személyiség-, és szociálpszichológiai perspektíva: stressz-, stresszkezelés és társas kapcsolatok. 

 

Követelmények, értékelés: 

A kurzus tanulás segítő online alkalmazásának elérése: https://hain-jwtc.neolms.com/. Ez a kurzus hivatalos 

kommunikációs felülete, az itt közreadottakat ismertnek feltételezem.  Az alkalmazáshoz a Neptunban 

hozzáférhető e-mail címre az első kontaktalkalma megelőzően meghívót küldök. 
 

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 témáka kapcsán óráról-órára 

feldolgoznak szövegeket, különböző médiatartalmakat, illetve ezeket megvitatják a többiekkel. Ebben az esetben a 

félév során munkára érdemjegyet ajánlok meg, az órai aktivitás és teljesítmény alapján. 
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