
 

 

Az ismeretkör: Pszichológia   

Kredittartománya 12 kredit  

Tantárgyai: 1) Szociálpszicológia 2) Idegennyelvű szakszöveg olvasás 3) Tehetségdiagnosztika és 

személyiségfejlesztés 

Tantárgy neve: Szociálpszichológia   SZP MA 

NEPTUNKÓD: SZPNMA010, SZPLMA010 
Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 75% elmélet 25 % gyakorlat 

A tanóra típusa: előadás és szeminárium, óraszáma: nappali tagozaton 30 óra előadás+15 óra gyakorlat, levelező 

tagozaton 10 előadás + 5 óra gyakorlat.  

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők:  

A számonkérés módja: kollokvium. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: -  

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 

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

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a szociálpszichológia tudományának kiemelt vizsgálati 

területeivel, és ezzel összefüggésben a tudomány elméleti alapjaival, gyakorlati hasznosíthatóságával, kísérleti 

eredményeivel, szaknyelvével és fogalmi apparátusával. Ennek keretében elsősorban olyan témák kerülnek 

áttekintésre, amelyek felhasználhatóak az önismeret kitágításához, az ember értékelési és észlelési 

mechanizmusainak megismeréséhez, illetve amelyek hasznosíthatók a társak megismerésében, továbbá képet 

nyújtanak azokról a főbb társas viszonyokról és működésükről, melyek egy közösséget, társadalmat működtetnek. 

A kurzus kiemelten foglalkozik a szociálpedagógus egyik legfontosabb terepével, az iskolával. A kurzus során 

érintjük a fentieken túl a médiaértés, és a kritikus, szelektív médiafogyasztás kérdéseit. A kreatív, ugyanakkor 

felelősségteljes használat kapcsán célunk, hogy hallgatóink képessé váljanak a valós tények és a fikció 

megkülönböztetésére, felismerjék a valóságábrázolás különböző szintjeit. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

 Eliot R. Smith, Diane M. Mackie (2002): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, ISBN: 

9789633895955 

 Lengyel Zsuzsanna (szerk.1997): Szociálpszichológia Szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, 

ISBN:9789633791837 

 Susan T. Fiske (2006): Társas alapmotívumok. Osiris Kiadó, Budapest, ISBN: 963 389 829 3 

 Mészáros Aranka (szerk.) Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó Kft., 

Budapest, 2004, ISBN: 9789634635581 

 Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris, Budapest 2006, ISBN:9789633898147 

 Aronson, Elliot: A társas lény. Akadémiai Kiadó, Bp., 2008 ISBN 978 963 058 628 3 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a 

tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Ismeri a szociálpszichológiai alapfogalmakat  

Ismeri az iskolai közösségek szociálpszichológiai jellemzőit. 

Ismeri a társas befolyásolás technikáit, módszereit  

Ismeri a legújabb infokommunikációs technológiák hatását a társas viselkedésre  

b) képességei 
Képes a kisközösségek vezetésére  

Képes a kisközösségekben jelentkező konfliktusok feltárására és elemzésére  

Képes minőségbiztosítási feladatokat ellátni a konfliktusok csökkentése érdekében  

Képes konfliktusok kezelésére, a mediáció, a helyreállító és jóvátételi gyakorlatok alkalmazására 



Képes az infokommunikációs eszközök felhasználásra a szociálpszichológiai ismereteinek gyakorlati 

alkalmazásában 

Elméleti ismereteit alkalmazni képes az egészségfejlesztés, a fenntartható fejlődés, a környezet,- baleset,- munka,- 

és fogyasztóvédelem területén. 

c) attitűdje 
Nyitott a csoportdinamika kezelésére, pozitív befolyásolására  

Tevékenyen vesz részt a csoportdinamikában hátrányosan érintett tagok megsegítésében  

Betartja a szociális munka és a tudományos kutatás etikai elveit 

Felelős és kezdeményező szerepet vállal az egészségfejlesztés, a fenntartható fejlődés elveinek és gyakorlati 

kontextusba átültetésének, a szakmájának és a közösség érdekeinek szolgálatába állítására. 

d) autonómiája és felelőssége 
Felelősséget vállal a szociálpedagógusként végzett munkájáért 

Felelős az irányítása alá tartozók szakmai életpályájának alakulásáért, támogatja a munkatársak szakmai fejlődését, 

segíti karrierjük kibontakoztatását 

Személyes felelősséggel van munkájában és munkatársai tekintetében a szakmai és etikai elvek betartása iránt, 

kliensei és kutatási alanyai biztonsága és személyes adatainak védelme iránt 

Tantárgy felelőse: Dr. Elekes Györgyi, PhD főiskolai docens  

Tantárgy oktatásába bevont oktató:- 

 

 


