
 

Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy 
oktatásához 

 
GIMNÁZIUM 11 – 12. évfolyam 

 
 

1. Óraszámok: 11. osztály – 111 óra (heti 3 óra ) 
12.  osztály –  96 óra (heti 3 óra ) 

 
2. Általános célok: Ismertesse meg a tanulókkal az általános- és személyiséglélektan, a 
szociál-, fejlődés-   és   a   pedagógiai   pszichológia   korszerő   ismeretanyagát.   Alakítsa   
ki   a   tanulók személyiségközpontú szemléletmódját és az önművelés igényét. Nyújtson 
alapvető ismereteket a családi és társadalmi helyzetek értelmezéséhez  a  szocializációs  
folyamatokban. Segítse elő a tudatos és hatékony pályaválasztást. 

 
3. Fejlesztési követelmények: A tananyag tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai 
tárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen az ismeretelemző gondolkodás, az 
algoritmikus gondolkodás, az önálló ismeretszerzés képessége. Fejlődjön, erősődjön meg a 
tanulók saját szakmai munkájukhoz kapcsolatos kötelességtudata, felelősségérzete, 
igényessége, a szóbeli kommunikációban törekedjenek a szakmai nyelv szabatos és helyes 
használatára, írásos munkáikban az igényes külalakra.  Alakuljon ki a tanulókban az önálló 
szakmai tanulás, feladatmegoldás képessége, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek 
értékét, örömét.  A tevékenységek során folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai 
motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. Ismerjék meg, fogadják el és 
tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges további magatartási 
szabályokat, magatartásformákat. A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, 
fejlődjön, erősödjön a szakmához, a választott munkához, életpályához való kötődés. 

 
11. évfolyam: Általános- és személyiséglélektan, 
szociálpszichológia 

 
 

Sorszám  Óraszáma 
 Általános és személyiséglélektan 66 
1. A pszichológia tudománya 3 
2. A szervezet felépítése és mőködése 3 
3. Megismerési folyamatok: érzékelés 4 
4. Észlelés 4 
5. Figyelem, álom, ábránd 6 
6. Tudat és tudatállapotok 6 
7. Emlékezés 4 
8. Képzelet 4 
9. Gondolkodás 4 
10. Tanulás 4 
11. Motiváció és érzelem 8 
12. A személyiség 16 



 

 Szociálpszichológia 23 
13. A szociálpszichológia, mint tudomány 3 
14. A társas kölcsönhatások világa 5 
15. Önismeret 3 
16. Más személyek megismerése 3 
17. Személyközi kapcsolatok 6 
18. A csoport szerepe a társas kapcsolatokban 3 
 Összefoglaló és ellenőrző, gyakorló órák 22 

 
 
 
 

Az általános és személyiség-lélektan helyi tanterve 
 
 

Témakör: A pszichológia tudománya Óraszám: 3 
Cél A pszichológia, mint tudomány kialakulásának megismertetése a 

tanulókkal, módszereinek feltárása. 

Tartalom  A pszichológia fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében 
A pszichológia alap-és alkalmazott tudományai 
A pszichológia vizsgálati módszerei és történeti gyökerei 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás, önálló adatgyűjtés a pszichológia 
tudományának jeles képviselőiről 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

A tanuló tudja definiálni a pszichológia fogalmát, tárgyát, megjelölni 
helyét a tudományok rendszerében 
Tudja felsorolni  és  jellemezni  a  pszichológia  alap-és  alkalmazott 
tudományait, vizsgálati módszereit és alkalmazási lehetőségeit. 
Tudja bemutatni, hogyan vált önálló tudománnyá a pszichológia. 
Tudjon jellemezni néhány pszichológiai nézőpontot. 
Tudja megnevezni a pszichológia tudományának legnevesebb 
képviselőit, alapfogalmait. 

 
 
 
 

Témakör: A szervezet felépítése és mőködése  Óraszám: 3 
Cél A viselkedés biológiai alapjainak, az idegrendszer alapműködésének 

felépítésének, a lelki jelenségek és a magasabb idegműködés 
összefüggéseinek megismerése a tanulókkal. 

Tartalom  A magatartás biológiai alapjai 
Az idegrendszer alapműködése 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás, 
Csoportmunka, rendszerező táblázat készítése az idegrendszerről 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja jellemezni a viselkedés biológiai alapjait 
Tudja elmondani az idegrendszer felépítését és működését 
Tudja értelmezni a lelki jelenségek  és  a  magasabb idegműködések 
összefüggéseit. 



 

Témakör: Megismerési folyamatok: érzékelés Óraszám: 4 
Cél  A megismerési folyamatok, az érzékelés fajtáinak, jellemzőinek 

bemutatása. 
Tartalom  A megismerési folyamatok jelentősége, fajtái 

Az   érzékelés   fogalma,   fajtái:  látásérzéklet, hallásérzéklet, egyéb 
érzékelésfajták. 
Az ingerküszöbök 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás, önmegfigyelés (saját érzékenység), 
egyéni tapasztalatok győjtése 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

A tanuló tudja ismertetni a megismerési folyamatokat, definiálni az 
érzékelés fogalmát 
Tudja jellemezni az érzékelés fajtáit és értelmezni folyamatát. 

 
 
 

Témakör: Az észlelés Óraszám: 4 
Cél A tanulók tudják meghatározni az észlelés fogalmát, fajtáit, legyenek 

képesek megmagyarázni összefüggéseit más lelki folyamatokkal. 
Tudják bemutatni az észlelés állandóságait illetve csalódásait. 

Tartalom  Az észlelés szerveződése 
Konstanciák 
Érzéki csalódások 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás 
Egyéni és csoportmunka: mindennapos élethelyzetek elemzése 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja definiálni az észlelés fogalmát, bemutatni feltételeit, folyamatát, 
 komplex jellegét, típusait. 
Tudja jellemezni a konstancia jelenségét és az érzéki csalódásokat. 

 
 
 

Témakör: A figyelem, álom, ábránd Óraszám: 6 
Cél A tanulók ismerjék meg és tudják meghatározni a figyelem fogalmát, 

felsorolni fajtáit, típusait. 
Tartalom  A figyelem fiziológia alapjai, működési mechanizmusa. 

A szűrőelmélet, az orientációs reakció. 
A figyelem  fajtái,  tulajdonságai  (tartósság,  terjedelem,  megosztás, 
átvitel). 
A figyelem zavarai 
Az alvás és ébrenlét ciklikus változása 
Az alvás fázisai 
Az álom, az ábrándozás 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás 
A figyelem tulajdonságai – példák alapján elemzés 
Szakirodalom feldolgozása: álom - kiselőadás 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja elmondani a figyelem fogalmát, funkcióját, fiziológiai alapjait, a 
szűrőelmélet lényegét 
Tudja megkülönböztetni a figyelem fajtáit, tulajdonságait, megjelölni az 
éberséget meghatározó tényezőkets 
Tudja jellemezni a figyelem zavarait. 
Tudja  értelmezni  az  alvás  mechanizmusait,  funkcióit,  felsorolni  az 



alvás fázisait 
Tudja megkülönböztetni az álom és az ábrándozás folyamatát 

 
 
 

Témakör: Tudat és tudatállapotok Óraszám: 6 
Cél A tanulók tudják helyesen értelmezni a tudatműködés legfontosabb 

fogalmait, jellegzetességeit. 
Tartalom  A tudat szerepe, jellemzői, kialakulásának feltételei. 

Tudatállapotok. 
Féltekei lateralizáció. 
A tudatműködés zavarai. 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás 
Szakirodalom feldolgozás: tudatállapotok – tanulói kiselőadás 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja felismerni a tudat szerepét, jellemzőit, leírni a tudat 
kialakulásának feltételeit. 
Tudja megemlíteni a különböző tudatállapotokat. 
Tudja felismerni a féltekei lateralizáció lényegét. 
Tudja felsorolni a tudatműködés zavarának okait. 

 
 
 

Témakör: Emlékezés Óraszám: 4 óra 
Cél A tanulók tudják jellemezni az emlékezet sajátosságait, bemutatni 

folyamatát, összefüggéseit a megismerési folyamatokkal. 
Tartalom  Az emlékezés fogalma és fiziológiája. 

Az információfeldolgozás folyamata. 
A kettős emlékezet modellje. 
A rövid távú, hosszú távú memória. 
Az emlékezet fejlesztése, szerepe a tanulásban. 
A felejtés okai. 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás. Mindennapos élethelyzetek elemzése, 
egyéni tapasztalatok feldolgozása, az emlékezés és a tanulás 
összefüggései. 
Rendszerező ábra készítése a többszörös emlékezeti rendszerről – 
csoportmunka 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja definiálni az emlékezés fogalmát, leírni a folyamatát. 
Tudja megmagyarázni az ikonikus tárolás és a hosszú távú tárolás 
lényegét, az emlékezés és tanulás összefüggését. 
Tudja jellemezni az emlékezés fajtáit. 

 
 
 
 

Témakör: Képzelet Óraszám: 2 óra 
Cél A tanulók ismerjék meg a képzelet legfontosabb jellemzőit, 

összefüggéseit a megismerési folyamatokkal. 
Tartalom  A képzelet fogalma, jellemzői, fajtái. 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás. Mindennapos élethelyzetek elemzése. 

Fejlesztési 
követelmények – 

Tudja definiálni a képzelet fogalmát, ismertetni jellemzőit. 
Tudja jellemezni a képzelet fajtáit. Tudja megmagyarázni a képzelet, 



a továbbhaladás 
feltételei 

észlelés emlékezés és álom összefüggéseit. 

 
 
 
 

Témakör: Gondolkodás Óraszám: 6 óra 
Cél A tanulók ismerjék meg a gondolkodási folyamatot, tudják definiálni 

és bemutatni stratégiáit, összefüggéseit a kommunikációval, 
meghatározni az intelligencia és kreativitás legfontosabb jellemzőit. 

Tartalom  A gondolkodás feltétele. 
A gondolkodás fogalma, fajtái. 
A problémamegoldó gondolkodás folyamata. 
Gondolkodási stratégiák. 
Fogalomalkotás és kategorizáció. A kommunikáció és gondolkodás. 
Az intelligencia. A kreativitás. 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás. 
Mindennapi élethelyzetek - a problémamegoldó gondolkodás elemzése 
Egyéni és csoportmunka 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja megmagyarázni a szimbolizáló tevékenység lényegét. 
Tudja definiálni a gondolkodás fogalmát, felsorolni fajtáit. Tudja leírni 
és konkrét példákon szemléltetni a problémamegoldó gondolkodás 
folyamatát. 
Tudja jellemezni a gondolkodási mőveleteket. Tudja megmagyarázni a 
gondolkodás és beszéd kölcsönhatását 
Tudja felismerni az intelligencia és kreativitás jellemzőit,   tudja 
bemutatni a köztük lévő összefüggést. 

 
 
 

Témakör: Tanulás Óraszám: 4 óra 
Cél A tanulás  fogalmának  értelmező elemzése,  a  tanulás  és  emlékezet 

összefüggéseinek megismerése. A tanulók önállóan legyenek képesek 
kísérletek jellemzésére, a hatékony tanulás legfontosabb tényezőinek 
felismerésére, azok alkalmazásának lehetőségére. 

Tartalom  A tanulás fogalma, értelmezése. 
A klasszikus kondícionálás. Az operáns tanulás. 
A verbális tanulás. 
Tanulási stílus, tanulási stratégiák. 
Hatékony tanulás. 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás. Kísérletek elemzése – szakirodalom 
feldolgozása egyéni és csoportmunkával. 
Egyéni tapasztalatok elemzése – saját tanulás hatékonyságát növelő 
módszerek. 

Fejlesztési 
követelmények - a 
továbbhaladás 
feltételei 

A tanuló tudja értelmezni a tanuláshoz kapcsolódó alapfogalmakat, 
ismertetni Pavlov,Thorndike és Skinner kísérleteit. 
Legyen képes elemezni a tanulási folyamatot, a tanulási törvényeket és 
alkalmazási lehetőségeit, a tanulás és emlékezet kapcsolatát. 



 

 
 
Témakör: Motiváció és érzelmek Óraszám: 8 óra 
Cél A tanulók ismerjék a motiváció alapfogalmait, a humán motiváció 

jellemzőit, az érzelmek jellemzőit, fajtáit. Ősmerjék fel az érzelmek és 
a metakommunikáció kapcsolatát, értelmezni az érzelmek viselkedésre 
gyakorolt hatását 

Tartalom  Motiváció alapfogalmai 
A motívumtanulás alapvető formái 
A humán motiváció jellemzői 
Az érzelem fogalma, fiziológiai alapjai 
Az érzelem jellemzői, fajtái, kifejeződései 
Az aktiváció, emóció, motiváció 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás 
Az egyes motívumok mindennapos élethelyzetben való elemzése 
Adatgyűjtés: érzelmek jellemzői, az érzelmek kifejeződése – szituációs 
játékok 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja definiálni a motiváció alapfogalmait: szükséglet, drive, 
késztetés, ösztön, homeosztázis. 
Tudja jellemezni a motívumtanulás alapvető formáit 
Tudja ismertetni a humán motiváció jellemzőit 
Tudja   értelmezni   a   teljesítmény,   az   igényszint   és   a   motiváció 
összefüggéseit 
Tudja definiálni az érzelem fogalmát, elmondani a fiziológiai alapjait 
Tudja ismertetni az érzelmek jellemzőit, összetevőit, fajtáit. 
Tudja felismerni az  érzelmek kifejeződése és a  metakommunikáció 
kapcsolatát 
Tudja értelmezni az érzelmek viselkedésre gyakorolt hatását 

 
 

Témakör: A személyiség Óraszám: 16 óra 
Cél A tanulók ismerjék meg  és  tudják definiálni a  személyiséglélektan 

alapvető fogalmait. 
Tudják ismertetni a főbb képviselők elméleteinek lényegét, bemutatni a 
személyiségalakulás folyamatát, annak zavarait és a 
személyiségvizsgáló módszereket. 

Tartalom  A személyiség fogalma, értelmezése 
A személyiségelméletek lényege, fő képviselői. A személyiségalakulás 
folyamata  
Személyiségzavarok 
Függőség, pszichoszomatika, krízisek 
Személyiségvizsgáló módszerek 
Énkép, önértékelés 
Stressz, depresszió 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás 
Kiselőadás 
Szakirodalom feldolgozása 
Összesítő táblázatok készítése a személyiségelméletekről, tipológiákról 
Személyiségvizsgáló módszerek csoportmunkában való 
tanulmányozása 
Irodalmi művekben szereplők karaktervonásainak elemzése 

Fejlesztési Tudja értelmezni a különböző  személyiségdefiníciókat, jellemezni az 



követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

érett személyiség kritériumait, a személyiség definícióját 
összehasonlítani saját személyisége jellemzőivel. 
Tudja ismertetni a személyiségelméletek lényegét, Főbb képviselőit 
Tudja leírni a személyiségalakulás folyamatát 
Fel tudja sorolni az alapvető személyiségzavarokat és ismertetni az 
alapvető személyiségvizsgáló módszereket 

 

 
 

A szociálpszichológia helyi tanterve 
 

Témakör: A szociálpszichológia mint tudomány Óraszám: 3 óra 
Cél A tanulók ismerjék meg a szociálpszichológia mint tudomány általános 

sajátosságait. 
Tudják definiálni és bemutatni a szocializáció folyamatát. 

Tartalom  A szociálpszichológia fogalma, tárgya. 
A szocializáció folyamata. 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás, mindennapos élethelyzetek elemzése - 
szociális tanulás 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja definiálni a szociálpszichológia fogalmát, meghatározni helyét a 
tudományok rendszerében. 
Tudja leírni a szocializáció folyamatát, jellemzőit. 

 

 
 
 
 

Témakör: A társas kölcsönhatások világa Óraszám: 5 óra 
Cél A tanulók ismerjék meg a társas kapcsolatokban a közlés jellemzőit, 

tudják bemutatni a kommunikációs helyzetek legfőbb sajátosságait, 
értelmezni az alapfogalmakat, meghatározni a kommunikációt zavaró 
tényezőket 

Tartalom  Az interakció, a kommunikáció. 
A pedagógiai kommunikáció. 
Kommunikációs zavarok 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás 
Csoportmunka 
Szituációs játékok 
Kommunikációs helyzetek elemzése 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja leírni az interakció és a kommunikáció folyamatát. 
Tudja értelmezni a verbális és nonverbális közlés viszonyát, jellemzőit. 
Tudja bemutatni a hatékony, őszinte kommunikáció feltételeit. 
A tanári kommunikációban ismerje fel a kongruencia jelentőségét. 
Tudja leírni a kommunikációs zavarokat 

 
 
 
 

Témakör:Önismeret Óraszám: 3 óra 
Cél A tanulók ismerjék meg az önismeret forrásait, fogalmait, segítve ezzel 

a helyes önismeretük kialakulását. 



 

Tartalom  Az önismeret forrásai. 
Az önismereti kerék. 
A Johari – ablak. 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás. 
Egyéni és csoportmunka – önismereti kerék. 
Csoportos önismeretszerzés. 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja megjelölni az önismeret forrásait. 
Tudja alkalmazni ismereteit a hatékony önismeret, önfejlesztés 
érdekében. 

 
 
 

Témakör:  Más személyek megismerése Óraszám: 3 óra 
Cél A tanulók ismerjék meg a fizikai és a szociális észlelés jellemzőit, a 

gondolkodási sztereotípiák alapfogalmait. 
Tartalom  A fizikai és szociális észlelés. 

Az attitűd, meggyőzés. 
A gondolkodási sztereotípiák mások megismerésében (előítélet, 
stigma, címke, bűnbak). 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás – feldolgozás. 
Egyéni és csoportos adatgyűjtés, elemzés – gondolkodási sztereotípiák. 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

A tanuló legyen képes összehasonlítani a fizikai és szociális észlelést. 
Tudja jellemezni a gondolkodási sztereotípiákat, azok szerepét mások 
megismerésében. 

 
 
 

Témakör:Személyközi kapcsolataink Óraszám: 6 óra 
Cél A tanulók ismerjék meg a személyközi kapcsolatokat befolyásoló 

legfontosabb fogalmakat. Tudják jellemezni konfliktusokat, azok okait, 
a beavatkozás lehetséges formáit. 

Tartalom  Szerep. 
Konfliktus. 
Vonzalom, barátság, szerelem. 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás – feldolgozás. 
Elemzés – saját szerepháló, adatgyőjtés – elemzés. 
Külső és belső konfliktusok – csoportos és egyéni munka – kreatív 
konfliktuskezelés. 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja illusztrálni saját szerepét, elemezni a szereptanulást segítő és 
gátló tényezőket. 
Tudja leírni és példával elemezni a külső és belső konfliktusokat, azok 
hátterét. 
Tudja felsorolni a konfliktusok fajtáit. 
Tudjon elemezni néhány konfliktust a lehetséges kiváltó okok és a 
beavatkozás lehetséges formáinak összefüggésében. 
Tudja jellemezni a kreatív konfliktuskezelés elveit. 



 

Témakör: A csoport szerepe a társas kapcsolatokban Óraszám: 3 óra 
Cél A tanulók ismerjék meg a társas alakzatok fajtáit, legfontosabb 

jellemzőit, a csoport társas szerkezetének vizsgálati módszerét. 
Tartalom  A tömeg és csoport. 

Csoportformák. 
Engedelmesség. Teljesítmény a csoportban. Segítő viselkedés, 
agresszió. 
A csoport norma- és értékteremtő világa. 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás – feldolgozás. 
Csoportmunka – rendszerező táblázat a csoportformákról, egyszerűbb 
szociometriai vizsgálat készítése, az eredmény elemzése. 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja felsorolnia tömeg és a csoport különbözőségeit, a csoport 
ismérveit. 
Tudja jellemezni a különböző csoportformákat. 
Tudjon elvégezni egyszerűbb szociometriai vizsgálatokat. 
Tudja értékelni a csoport közös norma- és értékrendszerét. 

 

 
 

Gyakorló, ismétlő, összefoglaló, ellenőrző órák száma: 22 óra 
 

Témazáró összefoglalás:  5 óra 
Ellenőrzés: 5 óra 
Gyakorlás: 9 óra 
Egyes szaktudományok anyagának rendszerezése: 3 óra 

 
Az ellenőrzés és értékelés formái: 

- szóbeli és írásbeli feleletek 
- témazáró dolgozatok 
- feladatlap, kiselőadás 
- megfigyelések, elemzések 
- szociometriai vizsgálat 

 
 
 



12. évfolyam: Fejlődéspszichológia, pedagógiai pszichológia 
 

Sorszám  Óraszáma 
 Fejlődéspszichológia 61 
1. A fejlődéspszichológia tárgya, feladata 5 
2. Az újszülött- és csecsemőkor 5 
3. A kisgyermekkor 7 
4. Az óvodáskor 12 
5. A kisiskoláskor 10 
6. A serdülőkor 8 
7. Az ifjúkor 6 
8. A felnőttkor 5 
9. Az öregkor- és aggkor 3 
 Pedagógiai pszichológia 18 
1. A pedagógiai pszichológia mint tudomány 4 
2. A családi nevelés 4 
3. A bölcsődei, óvodai nevelés pszichológiai kérdései 4 

 

4. Az iskolai nevelés pszichológiai elemzése 6 
 Összefoglaló és ellenőrző, gyakorló órák 20 

 
 
 

Témakör: A fejl ődéspszichológia mint tudomány
Cél A tanulók legyenek képesek felismerni az érés és a fejlődés 

meghatározó törvényszerőségeit, tudják értelmezni az érés és tanulás 
viszonyát, csoportosítani és jellemezni a fejlődés zavarait. 

Tartalom  A fejlődéspszichológia tárgya, feladata. 
A pszichikum filogenezisének és ontogenezisének kérdése. 
A pszichés fejlődés törvényei. 
Az egyedfejlődést meghatározó tényezők. 
Az érés tanulás viszonya, a fejlődés értelmezése. 
Fejlődéselméletek. 
Életkori periodizáció. 
A fejlődés zavarai. 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás, egyéni tapasztalatgyűjtés – érés, tanulás 
viszonya, fejlődési zavarok. 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

A tanuló tudja definiálni a fejlődéspszcihológia fogalmát, értelmezni a 
filogenezis és ontogenezis lényegét. 
Tudja leírni a pszichés fejlődés törvényeit, az egyedfejlődést 
meghatározó tényezőket. 
Tudja értelmezni a fejlődés, tanulás és érés viszonyát. 
Tudja felsorolni és bemutatni az egyes életszakaszokat, elmondani az 
életkor és egyéni sajátosságok közti különbségeket 

 
 

Témakör: Az újszülött és a csecsemőkor Óraszám: 5 
Cél A tanulók tudják a pszichikus fejlődés életszakaszait és azok jellemzőit 

azonosítani, ismerjék meg az újszülött- és csecsemőkor legfontosabb 
jellemzőit, értsék a korai anya-gyermek kapcsolat jelentőségét. 

Tartalom  A korszak általános jellemzői. 
A születés, a vele született és tanult reflexek. 
A csecsemő testi és mozgásfejlődése. 
A megismerő folyamatok. 
A csecsemő érzelmei. 
Az anya-gyermek kapcsolatjelentősége.  
A beszédfejlődés. 
Kötődés 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás, videofilm – megfigyelés, elemzés 
Csoportmunka – életkori sajátosságok rendszerezése, kiselőadás 



Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja ismertetni az újszülött és csecsemőkor általános ismérveit, 
jellemezni a születés utáni alkalmazkodás formáit. 
Tudja értelmezni a megismerés és a mozgásfejlődés kölcsönhatásait, 
leírni az érzelmek kialakulásának sorrendjét. 
Tudja megmagyarázni a korai anya-gyermek kapcsolat jelentőségét, 
felismerni a beszédfejlődés és a beszélő környezet összefüggéseit. 

 
Témakör: Kisgyermekkor Óraszám: 7 
Cél A tanulók ismerjék meg a kisgyermekkor általános jellemzőit, ismerjék 

fel az éntudat kialakulása és a gyermek környezettel való 
kapcsolatának összefüggését. 

Tartalom  A korszak általános jellemzése. 
A testi jellemzők és a mozgásfejlődés. 
A megismerési folyamatok. 
Beszédfejlődés. 
Az érzelmi-akarati élet jellemezése. 
A szociális kapcsolatok jellemzése. 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás, csoportos megfigyelés - bölcsődei 
adatgyűjtés, elemzés, kiselőadás. 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja ismertetni a kisgyermekkor általános jellemzőit, értelmezni a 
testi és mozgásfejlődés kapcsolatát. 
Tudja jellemezni a kisgyermekkori megfigyelési folyamatokat, a 
környezet és a szülők szerepét a beszédfejődésben. 
Tudja értelmezni az érzelmi megnyilvánulások és az éntudat 
összefüggését, értse az éntudat kialakulása és a környezettel való 
kapcsolat összefüggését. 

 
 

Témakör: Az óvódáskor Óraszám: 12 

Cél A tanulók ismerjék meg az óvodáskor általános sajátosságait, tudják 
értelmezni a személyiségváltozás és a játéktevékenység 
összefüggéseit, jellemezni az óvodás korú gyermek gondolkodásának 
sajátosságait. 
Értsék az akarat, önkontroll és a feladat összefüggéseit, tudják 
elmondani az iskolaérettség kritériumait, komplex jellegét 

Tartalom  A korszak általános jellemzése. 
Az óvodás testi és mozgásfejlődése. 
A megismerési folyamatok. 
A társas kapcsolatok. 
Az érzelmi-akarati élet jellemzői. 
A beszéd fejődése. 
A játék és egyéb tevékenységi formák. 
Az iskolaérettség. 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás. 
Egyéni és csoportos szakirodalom feldolgozás. 
Csoportos megfigyelés – óvodában, adatgyűjtés, elemzés. Kiselőadás, 
csoportmunka – az életkori sajátosságok rendszerezése 



Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja elmondani az óvodáskor általános jellemzőit, ismertetni az 
óvodás testi és mozgásfejlődését. 
Tudja értelmezni, hogy az óvodáskor a tapasztalatszerzés és az 
aktivitás kibontakozásának korszaka 
Tudja jellemezni az óvodás gyermek érzelmi és akarati életét. 
Tudja értelmezni az egocentrikus beszéd és a kontextusos beszéd 
kapcsolatát. 

Tudja jellemezni a játéktevékenység és a 
személyiségváltozásösszefüggéseit, az iskolaérettség kritériumainak 
komplex jellegét. 
 

 
 

Témakör: A kisiskoláskor Óraszám: 10 
Cél A tanulók ismerjék meg a kisiskoláskor legfontosabb jellemzőit, tudják 

bemutatni az iskolás gyermek pszichés sajátosságait. 
Tartalom  Az életkor általános jellemzői. 

A megismerési folyamatok jellemzői. 
A beszédfejlődés, az írás, olvasás megtanulásának, a számfogalom 
kialakulásának pszichológiai alapjai. 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás. 
Egyéni és csoportos szakirodalom feldolgozás. 
Az életkor sajátosságainak megfigyelése iskolában – adatgyűjtés, 
elemzés, szituációban történő felismerés, rendszerezés. 
Kiselőadás. Videofilm megfigyelése, elemzése. 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja leírni a kisiskoláskor általános jellemzőit, értelmezni a 
megismerési folyamatok alábbi sajátosságait: 

- a szinkretizmus felbomlása 
- az egocentrikus szemléletmód megszőnése 
- mechanikus és gondolati emlékezés viszonya 
- a reproduktív képzelet szerepe a tanulásban. 

Ismerje az írás, olvasás megtanulásának pszichológiai alapjait és 
hatását. 
Tudja értelmezni az olvasás és a beszéd egymást erősítő 
kapcsolatrendszerét. 

 
 
 
 
 

Témakör: Serdülőkor Óraszám: 8 
Cél A tanulók ismerjék meg a serdülőkor pszichés sajátosságait, tudják 

megmagyarázni a serdülőkori testi diszharmóniát, jellemezni a testkép, 
énkép, önértékelés fejlődését. 

Tartalom  A pubertás szakaszai, jellemzői. 
A pszichoszexuális fejlődés. 
A megismerő folyamatok jellemzői. 
Az érzelmi-akarati élet jellemzői. 
Szociális kapcsolatok. 
Testkép, énkép, önértékelés fejlődése. 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás. 
Önmegfigyelés adatgyőjtés (postpubertás kor)elemzés. 
Kiselőadás. 
Csoportmunka – a kor sajátosságainak rendszerezése 
Videofilm megtekintése – elemzés. 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja leírni a serdülőkor főbb szakaszait, azok jellemzőit, elmondani a 
serdülőkori diszharmónia magyarázatát, az alapproblémából adódó 
frusztráció oldásának lehetőségeit, lényegét. 
Tudja jellemezni a serdülő észlelését, emlékezetét, képzeletét, 
gondolkodását. 
Tudja értelmezni a serdülő tanulási motívumait, leírni a serdülő 
érzelmi-akarati életének ellentmondásait. 



Tudja értelmezni a válságot és a megújulást a szociális kapcsolatokban. 
Tudja megmagyarázni a testkép, énkép, önértékelés fejlődését. 

 
 
 

Témakör: Az ifjúkor Óraszám: 6 
Cél A tanulók ismerjék meg az ifjúkor pszichés jellemzőit, legyenek 

képesek értelmezni az ifjú pályaválasztás-érettségnek mutatóit. 
Tartalom  Az ifjúkor általános jellemzői. 

Az érdeklődés alakulása. 
Az ifjú pálya-és párválasztása. 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás. 
Kiselőadás. 
Adatgyőjtés, elemzés – pályaválasztási érettség 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja jellemezni az ifjúkor általános tulajdonságait, leírni az 
ifjúkorban az érdeklődés átalakulását. 
Tudja értelmezni a pályaválasztás érettségének mutatóit. 

 
 

Témakör: A felnőttkor Óraszám: 5 
Cél A felnőttkor szakaszainak, pszichés sajátosságainak bemutatása. A 

tanulók ismerjék meg a szokásrend és személyiségstruktúra, a fizikai 
és szellemi tevékenység viszonyának összefüggéseit. 

Tartalom  Szokásrend és személyiségstruktúra. 
A fizikai és szellemi teljesítmény viszonya. 
A felnőttkor szakaszai. 
Az agy funkcionalitása, a szellemi frissesség összefüggése. 
Érzelmi, akarati elkötelezettségek. 
A klimax testi és pszichés panaszainak okai. 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás. 
Csoportos szakirodalom feldolgozás 
Kiselőadás. 
Egyéni munka – az életkori jellemzők rendszerezése 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja jellemezni a korszak általános sajátosságait, a szokásrend és 
személyiségstruktúra fizikai és szellemi teljesítmény viszonyát. 
Tudja megnevezni és jellemezni a kor egyes szakaszait, értse az agy 
funkcionáltatása és a szellemi frissesség összefüggéseit. 
Tudja értelmezni a felnőttkor érzelmi, akarati elkötelezettségeit, a 
klimax testi és pszichés panaszainak oki hátterét. 

 
 
 
 

Témakör: Az öregkor és aggkor Óraszám: 3 
Cél A tanulók ismerjék meg az öregkor pszichés sajátosságait, az öregedés 

legfontosabb problémáit, azok sajátosságait, következményeit. 
Tartalom  Az öregkor általános jellemzése. 

Az öregedés problémái. 
Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás. 
Kiselőadás. 

 

 Beilleszkedési stratégiák – egyéni adatgyőjtés, elemzés. 
Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja jellemezni az öregkor biológiai és szociális jellemzőit, a magány 
elkerülésének lehetőségeit. 
Tudja bemutatni az életmód és az átlagéletkor kapcsolatát, értelmezni 
az időseket ért szociális, társadalmi hatásokat és azok 
következményeit. 

 

 
 

A pedagógiai pszichológia helyi tanterve 
 
 
 



Témakör: A pedagógiai pszichológia mint tudomány Óraszám: 4 

Cél A tanulók ismerjék meg a pedagógiai pszichológia legfontosabb 
fogalmait, a pedagógiai hatás jellemzőit. 

Tartalom  A pedagógia pszichológia fogalma, tárgya. 
A pedagógiai hatás jellemzői. 
Válaszlehetőségek a pedagógia hatásra. 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás 
Nevelési szituációk, egyéni és csoportos megfigyelése – elemzés 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja meghatározni a pedagógia pszichológia fogalmát, tárgyát, 
feladatát. 
Tudja értelmezni a pedagógia hatás lényegét, törvényszerőségeit. 

 
 
 

Témakör: A családi nevelés Óraszám: 4 
Cél A tanulók ismerjék meg a családi nevelés pszichológiai jellemzőit, a 

családi szocializáció hatásait. 
Tartalom  A család szerepe a szocializációban. 

Családi légkör, nevelési stílusok. 
Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás. 
Kiselőadás – szakirodalom feldolgozás. 
Irodalmi szemelvényekből adatgyűjtés, elemzés. Családi hatások 
elemzése. 
Csoportmunka – a családi nevelés típusainak rendszerező táblázata 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja értelmezni, hogy a család a szocializáció elsődleges közege. 
Tudja értelmezni a családi nevelés hatásának és a 
személyiségfejlődésének összefüggéseit. 

 

 
 

Témakör:  Bölcsődei, óvodai nevelés Óraszám: 4 
Cél A tanulók ismerjék meg az intézményes nevelés pszichológiai 

jellemzőit, azok hatásait. 
Tartalom  A gondozás, szokáskialakítás. 

Hospitálizáció. 
Helyes magatartási formák. 

 

 
 

Témakör: Az iskolai nevelés pszichológiai elemzése Óraszám: 6 
Cél Az iskolába lépés pszichológiai hatásainak bemutatása. A tanulók 

ismerjék meg az iskolai nevelés pszichológiai jellemzőit. 
Tartalom  Az iskolába lépés pszichológiai hatása 

A pedagógus személyisége 
A nevelés különleges esetei 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás, 
Egyénis és csoportos megfigyelés, adatgyűjtés – elemzés (nevelői 
attitűdök) 
Szakirodalom egyéni és csoportos feldolgozása 
Pedagógiai szituációkról szóló videofilm elemzése 

Főbb 
tevékenységformák 

Ismeretnyújtás, feldolgozás. 
Egyéni és csoportos adatgyőjtés – elemzés 
Pedagógiai szituációkról szóló videofilm elemzése. 

Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja megfogalmazni a gondozó/nő kompetenciáit. 
Tudja jellemezni a szokáskialakítás pszichológiai kérdéseit. 
Tudja megjelölni a hospitálizáció lényegét és elkerülésének 
lehetőségeit. 
Tudja értelmezni a bölcsődei/óvodai közösség alakulásának folyamatát, 
a gondozási tevékenység és a helyes magatartások pszichológiai 
kérdéseit. 



Fejlesztési 
követelmények – 
a továbbhaladás 
feltételei 

Tudja felsorolni az iskolai gyermek és nevelő közösség pszichológiai 
jellemzőit. 
Tudja bemutatni a pedagógus személyiségét, a nevelői attitűdök és a 
tanulói teljesítmény viszonyának elemzésével. 
Tudja értelmezni a tanulók megismerésének kiemelt szerepét a 
nevelőmunkában. 
Tudja osztályozni a nevelés különleges eseteit, elmondani tüneteit, 
okait, a problémakezelés módjait. 

 
Gyakorló, ismétlő, összefoglaló, ellenőrző órák száma:  20 óra 
Témazáró összefoglalás: 4 óra 
Ellenőrzés: 4 óra 
Gyakorlás: 9 óra 
Egyes szaktudományok anyagának rendszerezése: 3 óra 

 
Az ellenőrzés és értékelés formái: 

- szóbeli és írásbeli feleletek 
- témazáró dolgozatok 
- feladatlap, kiselőadás 
- egyszerűbb tevékenységi formák tervezése 
- tanulói megfigyelések, elemzése 

 
 
 
 
 

A tanterv alapjául Dr. Magyarné Sztankovics Ilona és Tóthné Kulcsár Ibolya szakközépiskolai 
tanterve szolgált. 


