
Tantárgy neve: A tanulók megismerése Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 2/30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb):  gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): önálló  

témafeldolgozás és prezentálás, a kurzus végén min. 3 eszköz felhasználásával pszichológiai 

jellemzés beadása    

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a tanulók megismerését szolgáló, tantermi 

körülmények között alkalmazható pszichológiai módszerekkel, és jártasságot szerezzenek ezek 

használatában. Főbb témakörök: 1) A megismerés rendszerszemléletű alapelvei 2) Módszertani 

blokk: megfigyelés, interjú, kérdőívek használata és dokumentum elemzés az iskolában.  A 

megismerési módszerek az iskolai igényeknek megfelelően négy csoportban kerülnek 

tárgyalásra: (a) a tanuló intrapszichés jellemzői, (b) tanulási jellemzők, (c) a közösség, (d) a 

család.  Néhány főbb téma: énkép és önértékelés, extro-introverzió, osztálylégkör, a tanár-tanuló 

viszony, a baráti kapcsolatok, tanulási orientáció, tanulási stílus, a lelki egészség és szorongás, 

iskolai konfliktusok, családi légkör és nevelési stílus, szociometriai felmérés. A tárgyalt 

eszközöket a hallgatók a gyakorlatban is kipróbálják, tapasztalatot szerezve a tesztfelvétel, 

kiértékelés és a kapott eredmények értelmezése terén. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1) Dávid Mária és mtsi (2006): Hatékony tanulómegismerési technikák. Sulinova Közoktatás-

fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. 

http://www.educatio.hu/download/hefop/project_2/hatekony.tan.megism_ped.kepz.pdf 

2) Kósáné Ormai Vera (2010): A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső 

értékelésében. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN: 9789633120149 

3) Mérei Ferenc (2006): Közösségek rejtett hálózata. Osiris Kiadó, Budapest. ISBN: 

9789633894583  

4) Tóth László (2004): Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez. Pedellus 

Kiadó, Debrecen, ISBN: 9789639396586 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- átfogó tájékozottsággal rendelkezik a tanulómegismerés módszertanáról 

- rálátással bír a rendszerszemléletre   

- ismeri és érti azokat a kvalitatív és kvantitatív eljárásokat, melyekkel a tanulói személyiség  

feltárható 

b) képességei 

- képes a bemutatott módszerek szakszerű alkalmazására 

- képes adatok önálló elemzésére és új összefüggések feltárására 

- a hallgató szakmai véleményt és fejlesztési javaslatokat tud megfogalmazni 
 

http://www.educatio.hu/download/hefop/project_2/hatekony.tan.megism_ped.kepz.pdf


Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Olajos Tímea főiskolai docens PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 


