
Fejezetek az iskolai tanítás-tanulás kutatási területeiből 

Pszichológia MA, Tanácsadás és iskolapszichológia szakirány 
 

Tanár: Dr. Péter-Szarka Szilvia 

Óraszám: nappali: heti 2 óra, szeminárium, levelező: 10 óra szeminárium 

Félév végi értékelés: gyakorlati jegy a félév végi dolgozat és az órai részvétel és aktivitás 

alapján 

 

Tematika: 

1. Bevezetés, ismerkedés 

2. A hatékony tanítás-tanulás hátterében…: az érdeklődés, empowerment  

3. “Digitális bennszülöttek” az iskolában 

4. Iskolai zaklatás, kreatív klíma 

5. A hatékony tanítás-tanulás hátterében…: a McKinsey -jelentés Internetes források 

6. Pozitív pszichológia az iskolában, Dweck, Seligman, Csíkszentmihályi 
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Szemináriumi dolgozat 

A házi dolgozatot December 20-ig kell leadni. A megadott kérdések/feladatok közül egyet kell 

kidolgozni 4-6 oldalban, 3-4 szakirodalom alapján, alapul véve az órán megbeszélteket, az 

olvasott cikkeket. 

A kérdések: 

1. Mi a különbség az ‘empowerment’ és a motiváció között? Mivel kell felvérteznünk a 

tanulókat ahhoz, hogy sikeresek legyenek az iskolában? Mivel kell felvérteznünk a tanulókat 

ahhoz, hogy sikeresek legyenek az életben? Különbözik-e ez a kettő? És mi ebben a 

pszichológus szerepe? (GyÉ empowerment-cikk) 

2. Mi jellemzi a digitális korszak gyermekeit? Ez hogyan hat a tanulásra, ismeretelsajátításra? 

Ennek ismeretében miben segíthet egy pszichológus a tanárnak, a diáknak? (GyÉ digitalis) 

3. Mit üzen a McKinsey-jelentés a mai magyar iskoláknak? Hol van ebben a pszichológus 

feladata? (McKinsey-jelentés) 

4. Hogyan alkalmazható a pozitív pszichológiai nézőpont az iskolában? Milyen elméleti vagy 

gyakorlati tevékenységet jelent ez a mindennapokban? Hogyan segíthet a pszichológus ennek 

a szemléletmódnak a megismertetésében? 



5. Hogyan lehet a kreativitás fejlesztését támogatni az iskolában, a közösség, a klíma jellemzői 

alapján? Mit javasolnál egy tanárnak, ha az órájába szeretné beépíteni a kreatív klíma 

alapelveit? Hogyan győznéd meg a tanárokat arról, hogy érdemes a kreativitás fejlesztését 

támogatni? (kreatív klíma cikk) 

 


