
Tantárgy neve: Önszabályozó tanulás 

pszichológiája 
Kódja: LMP_PS027G2 Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa (ea./szem./gyak./konz.) és száma: szeminárium, összesen 10 óra 

Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév 

Meghirdetés gyakorisága: félévente 

Oktatás nyelv (ha nem magyar): magyar 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): LOP_PS002G2 A tanári tevékenység pszichológiája 

Tantárgyleírás 

 
Oktatási cél: 
A tantárgy célja, olyan tanulás módszertani és tanuláspszichológiai ismeretek nyújtása, 
amelynek segítségével a hallgatók betekintést nyerhetnek az aktív és önszabályozó tanuló 
nevelésének feltételeibe és fő kérdéseibe. A hallgatók továbbá megismerkedhetnek, olyan 
technikák és módszerek alkalmazásával, amelynek segítségével a tanulók bevonhatók a 
tanulási folyamatba. A tantárgy végső célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatóknak az 
egész életen át tartó tanulás kompetenciájának kialakítására pedagógiai munkájuk során. 
 
Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák: 
Kompetenciák: 1, 2, 5, 6, 8: 

 A tanulói személyiség fejlesztése 
 A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 
 Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése 
 A tanulási folyamat szervezése és irányítása 
 Szakmai együttműködés és kommunikáció 

Tudás 
 Tájékozott az iskolai tanulás elméleti és módszertani kérdéseinek pszichológiai 

vonatkozásaiban 
 Ismeri az emberi megismerésben szerepet játszó kognitív folyamatok pszichológiai 

jellemzőit és fejlesztési lehetőségeit 
 Ismeri a tanulás különböző formáit mind általános, mind pedig konkrét szaktárgyi 

vonatkozásban 
 A tanulói tudás különböző formáinak, szerveződésének, a fogalomrendszerek, 

készségek és képességek fejlődési törvényszerűségeinek ismeretek 
 A gyermeki, serdülőkori és ifjúkori fejlődésre, az egész életen át tartó emberi 

fejlődésre vonatkozó tudás 
Attitűdök/nézetek 

 Képes a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe venni, tiszteletben tartja a tanulók 
személyiségét, a családok nevelési szokásait és törekvéseit, támaszkodik az ezekben 
fellelhető értékekre 

Képességek 
 Képes a tanítási egységek céljainak megfelelő, a különböző adottságokkal, 

képességekkel és előzetes tudással rendelkező tanulók életkorának, érdeklődésének 
felkeltésére és fenntartására 

 Képes a megszerzett tanulás lélektani és pszichológiai ismeretek saját munkájában és 
szakmai gyakorlatában alkalmazni 

 Képes az adott témakörök szakirodalmának önálló tanulmányozására és 
feldolgozására, a meglévő tudás bővítésére 

 Járatos az adott témakörökhöz kapcsolódó szakmai terminológia használatában, 
bővítésében  

 

Az oktatás tartalma és tervezett ütemezése: 

A tananyag tartalma részletesen: 

Konzultációs időpontok Tananyag 

2019.10.12. 9:00-18:05 

2019.11.08. 9:00-18:05 
 A tantárgy teljesítésével kapcsolatos követelmények 

megbeszélése.  



 Az önkontroll és az önszabályozás pszichológiai kérdései és 

összefüggései a tanulással (az önszabályozó tanulás fázisai, 

stratégiái, az önszabályozó tanuló jellemzői) 

 Tanulói aktivitásra építő módszerek (kooperatív tanulás, 

projektoktatás stb.) 

 A hatékony tanulási környezet kialakításának lehetőségei. A 

tanulás külső és belső tényezői.  

 Attitűdformálás és motiválás módszertani lehetőségei 

(személyiségen belüli és szituációfüggő ösztönzési variációk) 

 Elemi és összetett tanulási technikák 

 Tanulási stratégiák 

 Tanulási stílus 

 Figyelem fejlesztésének lehetőségei 

 Emlékezet fejlesztésének lehetőségei 

 Gondolkodtatva nevelni, a problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztésének lehetőségei 

 Tanulás tanácsadás feladata, módszerei 

 A tanulásfejlesztés fő feladatai kisiskolás és serdülőkorban 

 

Oktatásszervezés: 

Az óra ideje és helye  

 2019.10.12. szombat, 9:00-18:05, B/nagyelőadó 

 2019.11.08. péntek, 9:00-18:05, C/119 

 

Minden eszköz használata megengedett, ami a jegyzeteléshez szükséges, bizonyos 

feladatoknál internet használata megengedett. 

 

A kurzus teljesítésének a feltételei: 

 A kontaktóra minimum 70%-án való részvétel (TVSZ szerint). 

 Órai aktivitás.  

 Zárthelyi dolgozat: teszt formájában a félév anyagából.  

 A zárthelyi dolgozat sikeres teljesítéséhez 50% szükséges: 0-50% elégtelen, 51-62% 

elégséges, 63-75% közepes, 76-88 % jó, 89-100% jeles. 

 A zárthelyi dolgozat időpontja: a kurzuson közösen egyeztetett időpontban. 

 

 

Kötelező irodalom: 

 Molnár Éva: Önszabályozó tanulás; nemzetközi kutatási irányzatok és 

tendenciák; Magyar Pedagógia, 102. évfolyam, 1. szám, 2000, 63-77.p. 

 Réthy Endréné: A kognitív és motivációs önszabályozást kialakító oktatás; 

Iskolakultúra, 2002/2.; 3-12.p. 

 Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan tanári kézikönyv. Metódus-Tan kiadó. 

Budapest. 2008 

 Dávid Mária A tanulási kompetencia fejlesztése � elméleti háttér. 

In: Alkalmazott pszichológia folyóirat, 2006. VIII. évfolyam, 1. szám 

(51-64. p.) 2006. 

 Fisher, Robert: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? Budapest, Calibra 

Kiadó, 2000. 

 

 



Ajánlott irodalom:  

 Mária Dávid - Katalin Héjja-Nagy -Mark Kinney: Development of learning 

effectiveness and the role of group counselling in: Maria David - E. 

Magdolna Varga - Agnes Ludányi : Acta Academiae Paedagogicae 

Agriensis Nova Series Tom. XXXIV, Sectio Psycologiae ARION Studies from 

the Field of Applied Psychology and Social Pedagogy EKF Líceum kiadó, 

Eger, (73-89. p.) 2007. 

 Bransford, John D. - Brown, Ann L.  Cocking, Rodney R.: How people learn. 

Brain, Mind, Experience, and School. Washington, D. C., National Academy 

Press, 1999. 

 Barry J. Zimmerman : Developing Self-fulfilling cycles of academic 

regulation: an analysis of exemplary instructional models. In: Dale H. 

Schunk  Barry J. Zimmerman: Self-regulated learning. Guilford Press, New 

York. 1998 
 

A kurzust teljesítését segítő (kötelező / ajánlott) digitális tananyagok: 

tanulasfejlesztes.ektf.hu   

 

http://p2014-26.palyazat.ektf.hu/public/uploads/13-neveleslelektan_55e9c641bc478.pdf  82-

125.o. 

 

Szakfelelős:  

Tantárgy felelőse: Dr. Dávid Mária, főiskolai tanár, PK, Gyógypedagógia Tanszék  

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Faragó Boglárka, Pszichológia Intézet, 

farago.boglarka@uni-eszterhazy.hu, Dr. Taskó Tünde, Pszichológia Intézet, 

tasko.tunde.anna@uni-eszterhazy.hu 

Az oktató fogadóórájának időpontja, helye és a bejelentkezés módja: szerda, 10:00-11:30, 

ÉK/208, bejelentkezni a fentebb jelzett e-mail címen lehet 

Az oktató által előnyben részesített elérhetőség: Fogadóórán, vagy más időpontban, e-mail 

egyeztetés után: farago.boglarka@uni-eszterhazy.hu 

A csoportos online kommunikáció módja és helye: Faragó Boglárka oktatói portálja: 

http://tanitlap.uni-eger.hu/farago_boglarka/ 
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