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Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen 

alapvető élettani szükségleteivel, amelyek segítik az 

önmegvalósítás folyamatában. Manapság már tudjuk, 

hogy az értelmi intelligencia nem egy konstans 

fogalom, hanem többtényezős folyamatról beszélünk, 

így az érzelmi intelligencia fogalmával is tisztában kell 

lennünk, hogy az életminőségünket biztosítani tudjuk. 

 

Mindnyájunknak az érdeklődését lekötötte, hogy 

valójában miből van több, az öröklött, a szerzett, avagy 

a velünk született tulajdonságokból, amelyek biztosítják 

az eredetiségünket, egyediségünket? Milyen 

kölcsönhatásban működnek ezek az életünket 

befolyásoló tényezők? 

 

Homo sapiens sapiens – képesek vagyunk érezni, 

érzéseinket kifejezni, gondolatainkat kimondani stb. 

A felgyorsult világban, ahol a gyors információáramlás, 

a rugalmasság lényeges készségeinkké váltak, 

beszélnünk kell a kommunikáció törvényszerűségeiről 

is: melyek a kommunikációs csatornák, mik azok 

a kommunikációs sorompók, vagyis a kommunikáció 

hatékonysága manapság nem lebecsülendő 

követelmény. 

 

D. Goleman az Érzelmi intelligencia c. könyv szerzője 

azt mondta: „A XXI. század nem éli túl önmagát az 

önuralom, empátia és a tolerancia nélkül.“  

Melyek azok a készségek, amelyek segítenek 

a problémamegoldásban, a konfliktuskezelésben? Mi az 

a proszocialitás, mi az együttműködés mozgatórugója? 

 

Mindezeket az alapvető kérdéseket, amelyek 

szükségesek az emberi lélek megértéséhez, igyekeztünk 

megválaszolni, hogy olvasója az alapvető pszichológiai 

jártasságot megszerezze. 
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Kérdések: 

 

Pszichológia 
 

1. Mivel foglalkozik a pszichológia? 

2. Melyek a pszichológia különböző irányzatai?  

3. A megismerési folyamat mit jelent? 

4. Miért felejtünk? Miért van sok a figyelmetlenségből? 

5. Tanulni csak iskolában lehet? 

6. Miért olyan különbözőek az emberek? 

7. Mi az, amit öröklünk és miért? 

8. Mitől vagyunk boldogok? 

9.  Az életszükségleteink lépcsőzetesen vannak elrendezve? 

10. Csak egyfajta intelligencia létezik? 

11. Milyen a gondolkodás és a beszéd kölcsönhatása?  

12. A fejlődés és a fejlesztés között mi a különbség?  

13. Okosak a mai gyerekek, de jobbak is?  

14. Hogyan lehet hatékonyan tanulni? 

15. A pályaválasztás fontos az életünkben? 

16. Igaz, hogy a stressznek lehet pozitív hatása is?  

17. Együttműködésből vagy a rivalizációból van több? 

18. Mi a tömegpszichózis?  

19. Létezik egy teljesítménygörbe? Mi a mobbing, cooping? 

20. Miért fontos a mentálhigiéne?  

 

Cole et.: 

Fejlődéslélektan, 

Osiris Budapest, 

2003 

 

Csepeli, Gy.: 

A 

szociálpszicholó

gia vázlata, 2001 

 

Goleman, D.: 

Érzelmi 

intelligencia, 

Osiris Budapest 

2002 

 

 

Mönks-Knoers: 

Fejlődéslélektan 

Urbis, 2004 

 

 

 

 

 

Kérdések 

 

 

 

 

Kommunikáció 
 

1. A kommunikáció mit jelent, beszédet vagy beszélgetést? 

2. Milyen kommunikációs elméleteket ismerünk? 

3. Melyek a kommunikációs csatornák? 

4. Melyek a kommunikációs korlátok? 

5. A kommunikáció és a szókincs között van összefüggés? 

6. A testbeszéd miért olyan fontos? 

7. Johary ablak mit jelent?  

8. Az aktív hallgatás jelentősége miben rejlik? 

9. Az Én-közlések segítenek a megértésben? 

10. A zónák ismeretének mi a gyakorlati jelentősége? 

 

Ranschburg: 

Személyiségünk 

titkai 

 

Vekerdy 

Tamás:  

Gyerekek, 

óvodák, iskolák 

Saxum, 2001 

 

 

Kérdések 

 

 

Problémamegoldás, konfliktuskezelés 
 

1. Lehet konfliktus nélkül élni? 

2. Milyen konfliktusmegoldási lehetőségek vannak? 

3. A vita lehet konstruktív? 

4. A döntéshozatalnak különböző formái léteznek? 

5. A konfliktusmegoldás alternatív formái – milyenek? 

 



 

 

 

1. 

 

A pszichológia tudománya 
 

A pszichológia az emberi élet két nagy területének 

kölcsönhatását vizsgálja, ezek a viselkedés és a megélés.  

Célja megérteni, előrelátni, befolyásolni a megélést és 

a viselkedést. A viselkedés és a megélés harmóniája sokban 

segít a boldog élet biztosításában. Azonban, ha a gyakorlatot 

vesszük, akkor sok esetben tudatosítanunk kell, hogy képesek 

vagyunk a megélésünk ellenére másképp viselkedni. 

Minél nagyobb eltérés van a két terület között, annál nagyobb 

esélye van az embernek a neurózisra. Hazánkban a neurózis-

mutatók különösen magasak. Ezen számadatokat bizonyítják a 

WHO (Nemzetközi Egészségügyi Hálózat) adatai is, melyek 

arra figyelmeztetnek, hogy a lelki egészségvédelem fokozott 

gondoskodást, odafigyelést igényel. Ezért mondjuk azt, hogy 

minden embernek szüksége van lelki működéseinek 

megismerésére, megértésére. 

Az általános pszichológia azon lelki folyamatokat, állapotokat 

vizsgálja, melyek a lelki élet eredendői (megismerési 

folyamatok, gondolkodás, beszéd, figyelem, emlékezet, 

személyiség stb.). 

A speciális pszichológiának különböző területei vannak, 

melyek életünk egy „szeletét” vizsgálják. Ezen területek közé 

tartozik pl.: fejlődéslélektan, pedagógiai pszichológia, ….. 

Az aplikált (alkalmazott) pszichológia egy konkrét 

élethelyzetet vizsgál, ilyen pl. a gyermeklélektan, az 

iskolapszichológia, a serdülők személyiséglélektana stb. 

Gyakran egy tudomány nem elég arra, hogy szakszerűen 

tanulmányozza az adott problémát, ezért segítségül hív egy 

másikat, együttműködik vele. Ezeket a határtudományokat 

hívjuk interdiszciplináris tudományoknak, így a 

társadalomlélektan (szociálpszichológia: pszichológia + 

szociológia, neuropszichológia: neurológia + pszichológia 

stb.). 

Általános: Pszichológia 

Speciális: Pedagógiai 

pszichológia, 

Fejlődéslélektan, 

Személyiségpszich

ológia 

Alkalmazott: 

(aplikált) 

Iskolai 

pszichológia, 

Gyermeklélektan          

Interdiszciplináris 

(határterületű): 

Szociálpszichológia

Neuropszichológia 

 

Pszichológia a pszichológiai tudományok rendszere. 

 



 

 2. 

 

Pszichológiai irányzatok 
 

Az említett szakterületek különböző nézőpontokból 

tanulmányozhatóak.  

Biológiai irányzat:  

megfigyeli az öröklődést, az idegrendszer és az agy 

működését, s ezek hatását a lelki világunkra 

Pszichoanalitikus irányzat:  

a tudat és a tudatalatti viszonyát figyeli, valamint az id, ego 

és szuperego működése a freudi elmélet alapján, FREUD 

legfontosabb fogalmi újításai talán a tudattalan, mint a 

viselkedést aktívan, de tudtunk nélkül is irányítani igyekvő, 

a pszichén belüli alrendszer feltételezése, 

Behaviorista irányzat:  

ezen irányzat a viselkedést tartja fontosnak, a viselkedés 

alapján szerzi meg az egyén azokat a fontos információkat, 

tudásanyagot, amire szüksége van. 

Kognitív irányzat:  

a tudás fontos eleme, amit a megismerési folyamat és a 

gondolkodás segítségével ér el az egyén élete folyamán 

A kognitív pszichológia a viselkedéses képességeket, a 

tudásunkat hordozó mentális reprezentációk segítségével 

magyarázza. 

Fenomenológiai irányzat:  

a személyes megtapasztalás, amit az egyén saját maga 

kipróbál, megcsinál, amiből elviszi a saját gyakorlati 

tapasztalatát, az nagyon fontos az egyén életében. 

Humanisztikus irányzat sok szakember az előzőhöz sorolja. pl. 

Maslow az önmegvalósítást, a személyre orientált nézőpontot 

tartják fontosnak, az egyén önmegvalósítására tették 

a hangsúlyt. 

 

 

3.  

 

Kognitív folyamatok 
 

A megismerési (kognitív) folyamatok az információk 

felvételének, feldolgozásának folyamata. A megismerés két 

szintjét ismerjük: az érzékszervi és az értelmi megismerést.  

A szenzorikus megismerés az érzet és az észlelés. Az 

érzékszerveken (szem, fül, orr, száj, bőr) keresztül eljuttatott 

ingerek az idegrendszeren az agyba jutnak, majd ott 

feldolgozódnak és érkezik a válaszreakció.  

Az érzékszervi és az értelmi megismerés köztes szakasza 

a képzet (nem látom, de előidézem ).  

Az értelmi megismerés, vagyis a gondolkodás már 

a befogadott ismeret összefüggéseit, kapcsolatát értelmezi 

a fogalmak alapján.  

A megismerési folyamat fejlődési szakaszai: érzékszervi 

(gyakorlati), képi (szemléltető) és szimbolikus (absztrakt) 

 



megismerése a valóságnak.  

A mai világban a legtöbb információt a vizuális ingereken 

keresztül kapjuk. 

 

4. 

 

Az emlékezet és a figyelem 
 

Az emlékezet (mnesztikus funkciók) minősítő tényező az 

emberi tanulás folyamatában. Az emlékezet az információk 

befogadása, feldolgozása és rögzítése.  

Az információ szenzorikus, a rövid- vagy hosszútávú 

emlékezetben raktározódik. Az emlékezet 3 fázisa: rögzítés, 

megtartás, felidézés. A feledés különböző okokból 

(érdektelenség, zaj, fáradtság stb.) mindhárom szakaszban 

létrejöhet.  

Mindkét folyamat fokozataitól függ, hogy milyen időre 

vésődnek be emlékezetünkbe az emléknyomok, amelyek az 

emberi tanulás alapját képezik. A rövid távú emlékezet 

egyszerre +-7 tárgyat jegyez. 

Az emlékezetzavarok, emlékezetkiesés vagy meggyengült 

memória mind időszakos vagy tartós idegrendszeri zavarokra 

utalhatnak. Az emlékezetzavar nem keverhető össze a szórt 

figyelem, a túlterheltség által okozott memórianyom 

elnyomására, avagy a bevésődés akadályozottságára.  

A memorizáláshoz, az ismétléssel való tanuláshoz aktív 

részvételünkre, önellenőrzésre (önmegerősítésre), motivációra 

és gyakorlásra van szükség.  

A megtartás három módszerrel mérhető: a felidézés, a 

felismerés és az újratanulás. 

 

A tanulási folyamatban a másik minősítő tényező a figyelem.   

A figyelem az összpontosítás, a figyelem megtartása és 

elmélyülésére tagolódik.  

A figyelem a megismerésünket és a tudatunkat összpontosítja 

tudatosan vagy tudatlanul. Az ember általában szelektál, és 

éppen ezt a szelektív vagy kiemelő folyamatot nevezzük 

figyelemnek.  

Az éberség (vigilancia) a kitartó figyelem sajátos formája, 

amely a szabálytalan időközökben, kis valószínűséggel 

fokozott készenléti állapot. 

A figyelem szorosan kapcsolódik a különböző megismerési 

folyamatokhoz. Ezért a figyelmi rendszerek épsége kritikus 

jelentőségű a magasabb kognitív működések fejlődéséhez. 

Figyelemzavar manapság a túlhajtott civilizáció okozta 

zavarokra is visszavezethető, azonban a szórt figyelem oka 

lehet különböző született rendellenesség is, mint pl. az ADD, 

ADHD szindróma. 

 A figyelemzavar tüneteinek négy alapvető fajtája van: 

1. probléma a figyelem fenntartásával vagy koncentrálásával 

2. hirtelenség, szertelenség – gondolkodás nélküli cselekvés 

3.probléma a mozgás mennyiségével – a helyzethez és 

 



életkorához képest túl sokat mozog 

4. a szabályokkal, utasításokkal szembeni ellenállás. 

 

 

 

5. 

 

Az alapvető emberi cselekvés 
 

Három alapcselekvése van egy emberöltőnek: a játék, a tanulás 

és a munka. 

A játék a gyermek spontán cselekvése, amelyben ügyességét, 

mozgását, gondolkodását és érzelmeinek átélését éli meg. A 

játék örömforrás, cselekvőjének elsősorban örömet szerez, 

tapasztalatot, spontán tanulási folyamatot indít be.  

A tanulás spontán és irányított formáját különböztetjük meg. A 

spontán tanulási formát másképp szociális tanulásnak hívjuk, 

amely az egyén és környezetének állandó kölcsönhatására utal. 

Minden helyzetben megtapasztalunk, kipróbálunk, 

megismerünk valamit, valakit, ami ránk hatással van és 

módosítja a viselkedésünket, gondolkodásunkat, érzelmi 

állapotunkat. Az iskolai tanulás kognitív, információszerző, 

amely tudatos, szervezett folyamata az egyén megismerésének, 

megismertetésének.  

A felnőttkor az emberöltő leghosszabb fejlődési szakasza, 

amelyet a munka tölt ki, mint értékteremtő folyamat, amely az 

egyén személyiségének kibontakoztatását, megélésének 

biztosítását adja.  

 

 

 

 

6.  

 

Személyiség 

 
A személyiség meghatározására nagyon sokféle, amilyen 

többtényezős lelki állapotról van szó. A legáltalánosabb 

meghatározása az emberi személyiségnek, hogy az ember 

összes lelki tulajdonságának, állapotának, folyamatainak 

meghatározója.  A személyiség az egyén megélésének és 

viselkedésének relatív állandó egysége, amely főleg a külvilág 

felé jelentkezik. 

A személyiséglélektan egyben a pszichológia legpopulárisabb 

ága, mivel mindenki figyelmét felkelti, hogy milyen is lehet, 

melyik emberi tipológa érvényes rá stb. 

Többen igyekeztek meghatározni az emberi személyiséget, így 

már az ókorban Hippokratesz 4 típusról beszélt: 

 szangvinikus: (a latin, „vér” szóból): az érzelmek, 

indulatok könnyen felkelthetők, de múlékonyak, a 

magatartás változékony, 

 kolerikus: (görög „epe” szóból): kevés érzelmi és akarati 

megnyilvánulás, erőteljes, tartós érzelmek, 

 melankolikus: (görög „fekete epe” szóból) nyomott 

 



kedélyállapot és nehézkes reakciókészség jellemzi, 

 flegmatikus: (görög „nyál” szóból): lelkesedés hiánya, 

mérsékelt reakciók. Jellemezheti a változásoktól való 

tartózkodás, de a kitartás is 

Pavlov alkattípusai: 

 gyenge idegrendszeri típus: (azonosítható a melankolikus 

típussal, az ingerületi és gátlási folyamatok gyengék), 

 féktelen típus: (azonosítható a kolerikus típussal, erős, 

kiegyensúlyozott), 

 nyugodt típus: (a flegmatikussal azonosítható, erős, 

kiegyensúlyozott, lassan reagáló), 

 élénk típus: (a szangvinikussal azonosítható: erős, 

kiegyensúlyozott, gyorsan reagáló). 

 

Eysenck introvertált-extrovertált típusokra osztotta az 

embereket. Spranger vallotta, hogy az értékek nagyon fontosak 

az ember életében és alapvető konfliktusait az okozza, hogy 

képtelen élete során egy típusba besorakozni, így mindig 

értékkonfliktusai, érdekválságai vannak, ami stresszeli. Hat 

alaptípust különböztetett meg: hatalmi, gazdasági, szociális, 

vallási, elméleti, esztétikus.    

A személyiség összetevői: 

Temperamentum – a megélés és a viselkedés gyorsasága és 

intenzitása jellemzi. A vérmérséklet a személyiség 

veleszületett jegye. 

A képességek a személyiség tulajdonságai, amelyek segítenek 

valamilyen tevékenység elvégzésében. Az adottságok 

veleszületett előfeltételei a képességek fejlesztésének.  

A jellem az egyén kapcsolatrendszere önmaga, társai és a világ 

felé. Elárulja, hogy az egyén milyen állást foglal a társadalom 

erkölcsi normáival szemben. Az erkölcsi normák 

viszonyításában 3 szakaszt különböztetünk meg: erkölcs előtti, 

konvencionális erkölcs és saját erkölcsi elvek kialakulásának 

szakaszát.  

Az integrált személyiség önmagához való viszonya pozitív: az 

önreflexiónak 3 összetevője van – önismereti (énkép), értékelő 

(önértékelés) és akarati (ideális én). Az önmegvalósítás 

feltétele a pozitív én-kép. Az önmegvalósítás és az 

önazonosság szempontjából az iskolai közeg jelentős formáló 

hatással van.  

 

 

 

7.  

 

Hármas kölcsönhatás: öröklött, szerzett, született 

tulajdonságok 

 
A genetika az emberi öröklődéssel foglalkozik, 

meghatározván, hogy az öröklődés milyen százalékban 

határozza meg az emberi élet minőségét.  

 



Szintén születése után az ember különböző környezetbe 

születik, amelyre szocializálódik és nem mindegy, hogy ez a 

szocializációs folyamat milyen körülmények között zajlik.  

Biológiai determináció – szomatikus érés, az agy, az ideg- és 

a hormonális rendszer érése, az öröklődés, 

Szociális determináció: a környezethatás, a külső környezet 

ingermennyisége, a tanulási folyamat segítése 

Pszichikai determináció – önfejlesztés, önmegvalósítás, 

önérvényesítés – szabad döntés, hogy mit, mikor, miért, 

hogyan tegyünk!? 

A három tényező kölcsönösen befolyásolja egymást. 

Minden ember eredetiségét, egyediségét meghatározzák a 

veleszületett tulajdonságai, amelyek kihatnak az egész 

emberöltőre. Melyik tényező hat erősebben az egyénre, ez a 

kutatók feladata, de hasonlítással úgy gondoljuk, hogy ez olyan 

vita, amely nem tudja eldönteni, hogy a tyúk avagy a tojás volt 

előbb?! Mindhárom tényező kölcsönhatást gyakorol, és ez a 

kölcsönhatás személyes különbözőségeket és azonosságokat 

hoz létre. Mivel többtényezős folyamatról van szó, ezért 

egyértelmű állásfoglalás nincs, csupán követői vannak, akik az 

egyes területekre fókuszálnak és vonják le a tudomány és a 

szakma számára a következtetéseket. 

A fejlődés során zajló változások rendezett sorrendben követik 

egymást, mindez a biológiai érés, a pszichológiai adottságok és 

a szociális háttér kölcsönhatásában.   

 

8.  

 

Érzelmek. Motiváció 

 
Az érzelmekre jellemző bipolaritásuk, vagyis a kettős 

ellenkező hatás. Minden egyes pozitív tulajdonságnak létezik 

az ellenpárja, így a kellemes – kellemetlen, jó – rossz, öröm – 

szomorúság stb. 

Az emóció meghatározásánál vannak szakemberek, akik az 

érzelmek előfutárainak tartják, mivel velünk születettek, pl. 

kellemes-kellemetlen érzés.  

Az érzelmek hőfoka vérmérsékletfüggő: átélésük lehet 

intenzív-felületes, lobbanékony-visszafogott stb. 

Az érzelmek az egyén átélésének mutatója értékelő kapcsolata 

alapján a valósághoz: önmagához (szubjektív – csak az egyén 

tudatosítja), fiziológiai változásokat hoz létre (arcpír, heves 

szívdobogás stb.), viselkedésváltozással jár (nevetés, sírás 

stb.).   

Az egyén alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez, ezek 

pozitív vagy negatív hatással vannak rá.  

Az érzelmek három dimenzió és két ellenpólus köré 

tömörülnek:  

kellemes – kellemetlen 

izgatottság – megnyugvás 

feszültség – lazítás 

 



 

Gyakori érzelem a félelem és a szorongás.  

A tréma teljesítményre készít fel minket: 

- facilitál, vagyis öszönöz,   

- az erős debilizál, visszafog.  

 Az érzelmek felkészítik a szervezetet a válaszra azáltal, 

hogy egyrészt kiváltják a szervezet fiziológiai aktiválását a 

cselekvésre, pl. fenyegetés esetén a harcra, másrészt a 

kritikus helyzetekben kész, feltehetően adaptív választ 

hívnak elő. 

 az érzelmek fontos szerepet játszanak a fajtársak közötti 

kommunikációban. 

 Az érzelmek erősítik és szabályozzák a társas 

kapcsolatokat. 

Az érzelmek befolyást gyakorolnak a kognitív folyamatokra 

azáltal, hogy elősegíthetik és támogathatják az észlelési, 

tanulási és emlékezeti folyamatokat. 

 Az érzelmek fontos szerepet töltenek be a viselkedés 

szabályozásában. Az érzelmek szerepet játszanak az inger-

válasz mechanisztikus kapcsolat lazításában, és irányítják, 

illetve kiválasztják a számunkra kedvezőbb cselekvéseket. 

 Az érzelmek cselekvésre késztetnek, azaz motiválnak. 

 Az érzelmek szerepet játszanak a viselkedés 

fenntartásában, a kitartásban és a célok elérésében. 
 

A motiváció az emberi élet „hajtómotorja”. Megadja az emberi 

cselekvés útját. 

A motivációnak 3 összetevője van: cél, irányultság, aktivitás. 

A cél meghatározza a cselekvés irányultságát, amelynek 

teljesítése az emberi aktivitástól függ. Az aktivitás az egyén 

veleszületett adottsága, amely meghatározza az intenzitást úgy, 

mint az érzelmek esetében. 

A motiváció a szervezet készenléti állapota reagálni bizonyos 

ingerekre. A motívum mindaz, ami aktivizálja az egyént, irányt 

és célt ad a cselekedeteinek.  

Alapvető aktivizációs tényezők a szükségletek.  

Az irányultság tényezői: értékek, attitűd, érdeklődés - az 

aktivitásnak irányt szabnak. Az akaraterő pedig segít az 

elképzeléseinket megvalósítani.  

Ha a szükséglet nincs kielégítve, akkor az egyén frusztrált, 

frusztráció lép fel. Gyakran találkozunk érdek- és 

értékkonfliktusokkal.  

A motiváció szó a pszichológiában gyűjtőfogalom; minden 

cselekvésre, viselkedésre késztető belső tényezőt magában 

foglal. Jelöli tehát valamennyi belső folyamatot, amely az 

embert és az állatot mozgásra indítja, és előidézi az élőlény 

szervezett aktivitását. 

A motivációtól függően megváltozik az aktivitás mértéke, a 

viselkedés szervezettsége, célirányultsága és hatékonysága. 
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Életszükségletek 

 
Minden ember életében nagyon fontosak az életszükségletek 

kielégítésének mozzanatai. Maslow, amerikai humanisztikus 

pszichológus a megfogalmazott életszükségleteket egy piramis 

szerű hierarchikus elrendezésbe rakta, ezzel is kifejezve, hogy 

minden szinten a szükségletek kielégítésének minősége szabja 

meg a továbbjutási esélyeket. A legmagasabb szint az egyén 

önmegvalósítása. 

Az életszükségletek blokkolását hívjuk frusztrációnak. 

 

Maslow szükségleti hierarchiája:  

 

Önmegvalósítási szükségletek 

 

Megbecsülés és elismerés iránti szükségletek 

 

Kapcsolati szükségletek 

 

Biztonsági szükségletek 

 

Élettani: 

étel, ital, szállás, alvás, pihenés, öltözködés, szex 

 

Élettani szükségletek azok, amelyek biztosítják a szervezet 

készenléti állapotát. Ügyelni kell a rendszeres étkezésre, 

folyadékfogyasztásra, az alvás megfelelő biztosítására. A 

pihenés aktív formái a mozgás, a tevékenységek stb. Az 

öltözködés biztosítja a szervezet komfort érzését: ha hideg van, 

fázunk. Ha meleg van, akkor izzadunk. Biztosítani kell azt az 

érzést, amikor jól érezzük magunkat. 

A biztonságra mindenkinek szüksége van, életszükséglet 

szeretni és szeretve lenni, nem félni, szorongani, hanem 

biztonságban érezni magunkat. 

A kapcsolatok konfliktusmentes, biztonságot nyújtó működése 

hozzájárul az egyén életminőségének a biztosításához.  

A megbecsülés, a pozitív visszajelzés, a dicséret mindenki 

számára fontos. Önbizalmat ad, lendületet biztosít a 

továbblépéshez. 

Ha sikerül úgy biztosítani, kielégíteni a szükségleteinket, hogy 

feljutunk a legfelső szintre, akkor a személyiség 

önmegvalósításáról beszélhetünk, amely nagyon fontos az 

egyén életében.  

 

 

 

 

 

 

 



 

10. 

 

Az intelligencia 

 
Az intelligencia a gondolkodás képessége: kapcsolatokat 

keresni, gondolati feladatokat oldani, valamint a gyakorlati 

feladatmegoldás és az emberközi kapcsolatok jellemzik. Az 

intelligencia szintje (átlagon felüli, átlag, átlagon aluli, 

határeset) előfeltétele az iskolai sikerességnek.  

Az intelligencia az egyén veleszületett adottságainak, 

képességeinek, megtanult készségeinek minőségét jósolja be. 

Sokáig csupán a megismerési folyamatban csupán a 

gondolkodás minőségét vettük figyelembe, amit az értelmi 

mutató,. az un. intelligencia-qociens fejezett ki. Gardner az 

első olyan kutatók között van, aki az intelligencia többtényezős 

modelljét alkotta meg, mondván, hogy az egyén nemcsak egy 

területen alkothat kimagaslót, hanem részterületeken is. Erre 

találunk példát az elmút időszak hírességei között is, hogy 

annak ellenére, hogy az iskolában gyengén teljesítettek, 

kimagaslót alkottak az emberiség történelmében (Einstein, 

Beethowen,…). 

 

Gardner intelligencia – táblázata: 

 

Nyelvi intelligencia: 

Speciális nyelvi érzékenység, amely segít a megfelelő  

szavak és kifejezések megtalálásában és az új  

jelentések megragadásában 

Zenei intelligencia: 

A hangok magassága és hangszíne iránti érzékenység, ami  

lehetővé teszi, hogy zenei szerkezeteket felismerjünk  

és megalkossunk 

Logikai-matematikai intelligencia: 

Az absztrakt okfejtés és szimbólumokkal való  

manipulálás képessége 

Téri intelligenmcia: 

Tárgyak közti viszonyok észlelésének, a látott dolgok  

mentális transzformációjának, valamint képek  

emlékezetből való előhívásának képessége 

Testi-kinesztézis intelligencia: 

Gondolatok mozgással való kifejezésének képessége,  

amit táncosok és pantomimművészek példáznak 

Személyes intelligencia: 

Saját érzelmeink és mások motivációjának megértési  

Képessége 

Társas intelligencia: 

Mások indítékainak, érzelmeinek és viselkedésének  

megértését lehetővé tevő tevékenység 

 

 

 



 

11.  

.   

A gondolkodás és a beszéd 
 

A fogalmak elvonatkozása, szabályok alkalmazása és 

következtetések levonása, a probléma megoldásának a 

felfedezése, egy érv értékelése, egy tétel igazolása, az 

általánosítás stb. egytől egyig olyan aktivitások, melyeket 

gondolkodásnak nevezünk. 

 

A nyelvelsajátítás menete, szakaszai 

Figyelemre méltó, és genetikai programunk szerepét 

hangsúlyozza, hogy ezek a szakaszok - noha a konkrét 

életkorok mutatnak egyéni különbségeket - nem kötődnek 

földrajzi területekhez, nyelvekhez, nyelvtípusokhoz vagy 

kultúrákhoz, hanem általánosak, univerzálisak az emberiség 

körében. 

I. A preverbális szakasz 

Megközelítőleg az első életév tartozik ide: a csecsemők első 

valódi szavaikat általában egyéves koruk körül (általában 10-

13. hónap között) kezdik el használni. Az újszülött 

véletlenszerű hangadásaiból először a gügyögés, majd a 

gagyogás emelkedik ki, utóbbiban fokozatosan egyre inkább 

felismerhetőek az anyanyelv hangjai, hangkapcsolatai is. A 

csecsemő már tanulja a kommunikáció mintázatát is: gyakori 

jelenség a „párbeszédszerű gagyogás”, amikor az anyával vagy 

gondozóval felváltva, mintegy beszélgetve gagyognak. 

Megtanulja átadni és átvenni a „szót", fenntartani saját, s 

magára terelni, irányítani a partner figyelmét. Általában is 

elmondható az elsajátítás folyamatáról, hogy a nyelvi megértés 

mindig megelőzi a produkciót: a csecsemő figyelme és 

tevékenysége, noha csak korlátozottan, de már irányítható 

nyelvi eszközökkel - jóval többet ért, mint amennyit maga 

nyelvileg produkálni képes.  

 

II. Az egyszavas kijelentések szakasza 

A csecsemők első szavai általában könnyen kiejthető szavak, 

amelyek a gyermek környezetében gyakori személyre, tárgyra 

vonatkoznak, valamilyen kedvelt cselekvést jeleznek, irányt, 

tárgyak eltűnését vagy megjelenését fejezik ki. Ebben az 

időszakban a gyermek szókincse viszonylag lassan gyarapodik, 

másfél-két éves korra mintegy 50-150 szót tartalmaz, s ezek 

nagy részét nem is használja aktívan.  

 

III. Távirati beszéd és szótári robbanás 

Valamikor másfél-két éves kor környékén (a lányok esetében 

általában kissé hamarabb, a fiúknál később) meglehetősen 

hirtelen megváltozik, gazdagodni és bonyolódni kezd a 

kisgyermek nyelvi produkciója. Két szempontból feltűnő a 

változás (noha nem feltétlenül egyszerre következik be). 

Egyrészt, hirtelen bővülni kezd a szókincs - mind az aktívan 

 



használt, mind pedig a passzívan értett szavak mennyisége igen 

gyors növekedésnek indul. Ezt a jelenséget hívják szótári 

robbanásnak, s nem ok nélkül. Vannak olyan számítások, 

melyek szerint ettől fogva kb. ötéves korig a gyermek 

szókincse naponta átlag kb. 10 új szóval bővül! A változás 

másik aspektusa abban áll, hogy a gyermek elkezdi kombinálni 

az aktívan használt szavait. Igen sajátos módon teszi ezt: 

általában két szót (morfémát) illeszt csak össze, s ezeket is 

úgy, hogy közben nem használ ragokat és más toldalékokat, 

illetve úgynevezett funkciós (kimondottan nyelvtani 

funkciókat szolgáló) szavakat. Beszéde ettől az olyan táviratok 

nyelvhasználatához lesz hasonlatos, amelyek feladója 

takarékoskodik a szavakkal: „Megy be!” „Apa el.” „Vau-vau 

ugat.” Ezért nevezzük ezt a telegrafikus vagy távirati beszéd 

szakaszának.  

 

IV. Fokozatos gazdagodás és bonyolódás 

Ettől fogva fokozatos mennyiségi növekedés és formai 

gazdagodás, bonyolódás jellemzi a gyermek nyelvhasználatát. 

A távirati beszéd a harmadik életév végére jobbára már eltűnik. 

Sorban - mégpedig általában nyelvenként jellemző, bár nem 

nagyon mereven kötött sorban - jelennek meg a különböző 

nyelvtani elemek (toldalékok, névelők, igekötők stb.), s egyre 

bonyolultabb szerkezetű, s egyben egyre bonyolultabb 

jelentésviszonyokat kifejező mondatokat képes megérteni, 

illetve maga is használni a gyermek.  

Szókincsünk, mentális lexikonunk életünk végéig bővülhet új 

szavakkal úgy, mint a pragmatikánk, azaz azzal kapcsolatos 

tudásunk, hogy milyen nyelvi eszközöket (szavakat, 

fordulatokat, köszöntéseket stb.) milyen társas szituációkban, 

milyen kommunikációs célból alkalmazzunk, alkalmazhatunk. 

Nyelvtanunk, szintaxisunk azonban mintegy 7 éves korunk 

után már lényegében nem változik. 

 

A kritikus periódus fogalma 

A fenti nagy szakaszok akkor jelennek meg ilyen módon a 

gyermek nyelvi fejlődésében, ha ő maga idegrendszeri 

szempontból egészséges, és ha a környezet nyelvi szempontból 

kellően gazdag. Szerencsére ritkán, de mégis előfordul, hogy 

valamelyik feltétel nem áll fenn. A tudomány történetében 

többször előfordult, hogy olyan gyermekek kerültek elő 

különböző életkorokban, akiket addig nem ért nyelvi ingerlés, 

s ennek következtében nem is sajátítottak el egyetlen nyelvet 

sem. Részben az ő eseteikből következtethetünk arra, hogy a 

nyelv elsajátítására létezik egy genetikailag determinált „idői 

ablak”, amely kinyílása előtt és bezáródása után nem lehet a 

nyelvet elsajátítani, akármennyi nyelvi ingerlést kap is a 

személy. Ez a kritikus periódus kb. 2-10 éves korig tart (korai 

határa élesebb, mint a késői, ahol inkább fokozatos 

lecsengésről beszélhetünk). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 
 

 

A fejlődéslélektanról  

 

A fejlődés a változások folyamatát jelenti. A fejlődést 

befolyásolják a biológiai, szociális és a pszichés tényezők, s 

ezek kölcsönhatása.   

A fejlődést szakaszokra bontjuk, periodizálható. Minden egyes 

szakasznak megvan a maga jellemzője, fejlődési mutatói: testi 

érés, ismeretszerzés és a cselekvés formái (játék, tanulás, 

munka, alkalmazkodás a környezethez), szociális 

kapcsolatrendszer, önmagam tudatosítása, önfejlesztés stb. 

Az ontogenézis (egyedfejlődés) szakaszai: 

- prenatális időszak  (10 lunáris hónap): a terhesség 

trimeszterei – a méhen belüli fejlődés, magzati tanulás,  

a vajúdás minősége, a szülés utáni alkalmazkodás (2 

hónap), az újszülött állapota, az anya lelkiállapota, 

- csecsemőkor (2 hó-3 év): kezdeti képességek és 

a változás folyamata, bio-szocio-pszichológiai átmenet 

(észlelés és a mozgás fejlődése, cselekvés és megértés, 

emlékezet és figyelem, gondolkodás új módja, 

a kommunikáció jellegének változása, játék, én-kép, 

önfelismerés) 

- kisgyermekkor (3 – 6 év): nyelvelsajátítás, környezeti 

tanulás, rajzolás fejlődése, társas  fejlődés, 

önszabályozás fejlődése, agresszió és proszociális 

viselkedés, 

- iskoláskor (6-10/12 év): iskolai alkalmasság, kognitív 

fejlődés, társas kapcsolatok, szociális szabályok, 

gondolkodás, viselkedés,  

- kamaszkor (10/12 – 14/16 év): növekedés 

felgyorsulása, én változó fogalma, szexuális fejlődés, 

társas élet újjászerveződése, változó gyerek-szülő 

kapcsolat 

- serdülőkor (14/16 – 18/21 év): önmeghatározás 

változása, identitáskrízis, pályaválasztás, 

partnerkapcsolatok 

- felnőttkor (20-30 év ifjúkor, 40-55 év középkor, 55-65 

érett felnőttkor, 65 felett időskor): értékteremtés, 

önmegvalósítás, családalapítás, professzionális karrier. 

A fejlődés differenciálódással és integrálódással jár. Mind a 

születés előtt, mind a születés utáni korszakban ez a kétoldalú 

differenciálódási és integrálódási folyamat jellemzi a fejlődést. 

 



A fejlődés mintát követ. A fejlődést egyaránt jellemzik a 

minőségi, szakaszos változások és a mennyiségi, folytonos 

változások.  

A fejlődés több forrásból ered. A változás sok, nagyjából egy 

időben és kölcsönhatásban zajló erő következménye. A 

változás valamennyi fajtája: a biológiai, a kognitív és a társas – 

szükséges a többi megjelenéséhez. A fejlődés a kultúra 

közvetítésével zajlik. A fejlődés évei alatt a gyerekek 

valamennyi időtöltésének forgatókönyvét olyan felnőttek 

találták ki, akiknek határozott elképzeléseik vannak arról, hogy 

milyen szerepeket, tudásokat és értékeket kell a gyerekeknek a 

felnőttkor eléréséig magukévá tenniük.  Az eltérő tapasztalatok 

következtében a fejlődés folyamatában is jelentős eltérések 

mutatkoznak. A kultúra alakítja én-tudatunkat, viszonyunkat 

társainkhoz és azt, hogy milyen tapasztalatokat szerzünk a 

világról.  

 

 

 
 

13. 

 

Az érzelmi intelligencia 

 
Salovey rámutatott, hogy az értelmi intelligencia mellett az 

érzelmi intelligenciának (20% : 80%) meghatározó szerep jut 

az életképességnél. Öt tényező alkotja z érzelmi intelligenciát: 

önismeret, önuralom, empátia, motiváció és a kapcsolatok. 

Az empátia mint az érzelmi intelligencia alappillére a másik 

ember érzelemvilágával való azonosulást, átélést jelent. 

A segítő szakmák fontos feltétele az empatikus magatartás. 

A kellemes, biztonságot nyújtó emocionális atmoszféra az 

alkotó munka fontos tényezője.   

1. Az érzelmek felismerése – önismeret: 

Az öntudat, az érzelmek azonnali tudatosítása, pillére az 

érzelmi intelligenciának. Ha képtelenek vagyunk valódi 

érzéseink észlelésére, ki vagyunk szolgáltatva nekik. Minél 

biztosabb valaki az érzéseiben, annál határozottabban irányítja 

életét. Manapság  az adott kultúrközeg, amelyben élünk, nem 

tartotta ugyanolyan fontosnak az egyén megélését, mint 

viselkedését, így az elsődleges mércét a külsőségek határozzák 

meg. Épp ezért, a megélés és a viselkedés között diszharmónia 

jött létre, amely táptalaja lett a neurózisnak. Gyakori az egyén 

hiteltelen magatartása, vagyis mást gondol és másképp 

cselekszik elve. A kongruens viselkedés a személy hiteles 

önismeretén alapszik.  

2. Az érzelmek kezelése – önuralom: 

Képességünk, hogy érzelmeinken a kívánalmaknak 

megfelelően igazítsunk, az öntudaton alapul. Akiknél ez a 

képesség gyenge, állandó harcra kényszerülnek gyötrelmes 

érzéseikkel, akiknél viszont fejlett, sokkal hamarabb túljutnak 
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az életben adódó kudarcokon, válságokon.  

3. Önmotiválás – motiváció: 

Érzelmeink célra orientált mozgósítása elengedhetetlen a 

figyelem összpontosításához, a teljesítményhez, a 

kreativitáshoz. Az érzelmi önkontroll, a vágyteljesítés 

késleltetése, a késztetés megfékezése előfeltétele bármifajta 

teljesítménynek. E készség birtokában produktívabbak, 

hatékonyabbak lehetünk, bármibe fogunk is. 

A motiváció célirányossá teszi viselkedésünket. Kedvvel tenni 

valamit már fél siker.  

4. Mások érzelmeinek felismerése – empátia: 

Az empátia érzékenyebbé teszi az embereket az együttélésre, 

egymás társas jeleinek vételére. A segítő szakmák, a szervezői 

posztok, a vezetés egyik meghatározó tulajdonsága.  

Golemant /5/ idézve:”… A XX. Század nem éli túl önmagát az 

empátia, az önuralom és a tolerancia nélkül.” Az életben 

tapasztaljuk mindhárom készség egyértelmű küldetését. Az 

empátia, vagyis a beleélő készség, a „gondolkodj a másik 

fejével” elve nagyon fontos. 

5. Kapcsolatkezelés 

A kapcsolattartás művészet, aki ennek nincs birtokában, nem 

tud ellátni vezető beosztást, nem tudja magát a közösségben jól 

érezni. 

Manapság, amikor annyi válás van, amikor nem a 

partnerválasztás okoz nagyobb problémát, hanem a megtartása, 

amikor egyre több a magányos ember, s folytathatnánk a sort, 

nagyon fontos területté vált a konfliktuskezelés, a 

problémamegoldás, mivel általában e két ok köré rendeződik a 

kapcsolatmegromlás és a -felbomlás.  

 

 

 

 
 

14.  

 

A tanulási technikák 
 

A pedagógiai pszichológia a művelődés pszichológiai 

törvényszerűségeivel foglalkozik. Tárgyköre a tanulás, az 

oktatás és a nevelés. 

A tanulás általános megfogalmazásában az egyén magaviseleti 

és megélési változását értjük, amely az előző cselekvés vagy 

viselkedés hatására történik. A tanulás specifikus értelmezése 

tudatos, célirányos információ-, készség- és szokásszerzés.  

A tanulás fajtái: 

- feltételes tanulás: klasszikus (kapcsolatteremtés az 

inger és a válasz között) és instrumentális (kísérletezés-

tévedés: megtanulom azt, amire szükségem van, 

tanulok az előző hibás viselkedésemből), 

- percepciós-motorikus tanulás – az összefüggő motoros 

cselekvések összekötése, 

 



- verbális tanulás – a szavak asszociációs összekötése 

külső összefüggések hatására, 

-  fogalmi tanulás – a szavak tartalmi értelmezése, 

- problémamegoldó tanulás –  a helyzet kapcsolati, 

összefüggési értelmezése, megoldása, így eljutva az 

igényesebb feladatmegoldáshoz, 

- szociális tanulás – az adott társadalom értékeinek, 

normáinak, viselkedési elvárásának elsajátítása, 

- proszociális tanulás – a közért való cselekvés, 

a csoportérdek fontossága stb.  

A tanulást befolyásoló törvényszerűségek: motiváció, 

visszajelzés, ismétlés, transzfer (pozitív-negatív áttétel). 

Az oktatás a pedagógus és a diák munkájának (tanítás-

tanulás) egysége. Az oktatás tudatos, célirányos folyamat, 

ahol a pedagógus megszervezi a tanuló tevékenységét 

ahhoz, hogy elsajátítsa az adott az ismereteket, attitűdöket, 

folyamatokat, tevékenységet. Az oktatás céljai kognitívek 

(tudás), metakognitívek (tanulás tanulása), affektívek 

(érték-, normaközvetítés) és pszichomotoros 

(készségfejlesztés). 

 

Az oktatás hatékonysága függ a tanulótól, a pedagógustól, 

a tananyagtól és a tanulás körülményeitől. A tanuló 

részéről az akadályoztatást a tanulási zavarok is okozhatják 

(ADD, ADHD, hiperaktivitás, diszgráfia, diszlexia, 

diszkalkulia stb.). Megkülönböztetett munkamenetet 

igényelnek, a részképesség zavarnál korrekcióra van 

szükség.  

 

Az oktatás céljának visszajelzéséhez ellenőrzést, értékelést 

alkalmazunk, ilyen a feleltetés és az osztályozás. 

A feleltetés és az osztályozás küldetése: ellenőrző, 

diagnosztikáló, szelektív, prognosztikus, didaktikus, 

reguláló, nevelő, motivációs, önértékelő, információs. 

 

A tanuló rossz előmenetele többtényezős jelenség. 

Elsődleges feladatunk megkeresni az okot, alkalmazni az 

individuális fokozott foglalkozást a tanulóval, a tanulási 

akadályoztatás reedukálását, elfogadást és a sajátos tanulási 

közeg kialakítását. A pedagógus ezt összmunkával képes 

elérni, így a többi pedagógussal, a családdal és más 

szakemberekkel együttműködve (pszichológus, 

gyógypedagógus, neurológus,  szociális munkás stb.). 

 

Az egészségkárosodott tanuló integrációja különleges 

gyógypedagógiai tanulási közeget igényel, redukciós 

tananyaggal, individuális tanulási tervvel.  

 Az optimális tanulási modell magába foglalja az értelmet, 

a motivációt, a tanulási technikákat és az egyéb 

kategóriáját (megvilágítás, tankönyv stb.). A tanulás 



tanulása fontos, meghatározója az egész életet átívelő 

tanulásnak.  

 

A felejtés (interferencia) legkönnyebben túltanulással 

kerülhető el. Mondjuk 10 ismétlés szükséges hibátlan 

felmondáshoz. Ekkor a 10 próba 100 %-os tanulásnak 

megfelelő. Ha valaki még folytatja a tanulást, és még 

tízszer ismétli az anyagot, akkor a gyakorlás 200 %-ra nőtt. 

Nyilvánvalóan, ha valamit jobban megtanulunk, 

hozzáférhetőbbé válik.A szóbeli anyag szervezése szintén 

hatékony segítség. Ha a megtanulandó listában több 

osztályba tartozó fogalmak szerepelnek, például állatnevek, 

foglalkozások, élelmiszerek, ásványok összekevert 

sorrendben, és szabadon kell felidéznünk a lista tételeit, 

rendszerint összetartozó csoportokban idézzük fel azokat. 

A verbális anyag ismert egységekbe való széttördelése, 

csoportosítása, kapcsolása szintén fontos dolog. 

 

 

15.  

 

A pályaválasztás  

 
A pályaválasztást megelőzi a szakmák megismerése, az 

érdeklődés, a lehetőségek felmérése, valamint a szülők, iskola 

irányítása.  

Manapság a pályaválasztást már nem csak az ismert hármas 

határozza meg, amelyek az iskolai előmenetel, az érdeklődés 

és a lehetőség.  A 3. évezred emberének szükséges a kellő 

önismeret, hogy tisztában legyen lehetőségeivel.  

Azonosulnia kell, hogy mennyire emberszerető, társasági 

avagy magányos, visszahúzódó típus.  

Hogyan építi a kapcsolatát a világgal, milyen irányba viszi el 

energiáit?  Másik ismérv, hogy az információkat hogy 

dolgozza fel, milyen fajta ingerek azok, amelyek számára a 

leggyakoribb információhordozók, hogyan jutnak el hozzá: 

érzékeivel vagy megérzéssel? Csupán annak hisznek, amit 

látnak, hallanak, tapasztalnak, vagy inkább a „hatodik 

érzékükre” bízzák magukat? Mennyire az észlelés vagy a 

megérzés fontos számukra? 

Szintén meghatározó készség, hogy milyen döntéseket hoznak: 

érzelmi vagy értelmi, emocionális vagy racionális ismérvek 

alapján? Mindkét típus számára más fontossági sorrendet 

kapnak a dolgok, döntéseiket másképp indokolják és másképp 

hozzák meg. 

Hogy életvitelükben a spontán avagy a módszeresebb 

életformát választják? A megfontolt típus szereti előre 

mérlegelni lehetőségeit, a szemlélődő típust gyakran az 

azonnali élmény döntésre készteti, rugalmasan alkalmazkodik. 

Vagyis a személyiség leírt négy dimenziója a maga nyolc 

meghatározásával különböző embertípusokat jellemez, és más 

és más professzionális érvényesülést jelöl. Nemcsak a pálya 

 



megválasztása a fontos, hanem a megtartása is,  

eredményes hasznosítása. És nem szokatlan, ha egy emberöltő 

alatt több szakmát is kicserél az egyén, vagyis a 

pályamódosításra is készen kell, hogy álljunk. A megfelelő és 

kielégítő pályaválasztás vagy –módosítás motivációtartó. 

 

A pályaválasztás feltételei (4 alapkérdés):    

- hogyan kommunikálunk a külvilággal, milyen irányba 

viszem el az energiám? (extrovert-introvert 

személyiség) 

- milyen az információfelvételem, amire érzékenyen 

reagálok? (érzéki – intuitív típus) 

- hogyan döntök, mi alapján hozom meg a döntéseim? 

(racionális – érzelmi döntés) 

- milyen az életformám, strukturáltabb vagy spontánabb? 

(megfontolt – észlelő stílus)  

-  

A pályaválasztásnál az önismeret mellett fontos szerepet kap 

a foglalkozások megismerése és a munkaerőpiac diktálta 

szükségességek. 

A szakmai jövőképet szintén 5 szakaszra bontjuk: 

1. pályaválasztás 

2. szakmára való felkészülés 

3. pályakezdés 

4. karrierépítés 

5. pályamódosítás 

 

 

 

 

 

 

16.  

 

A stressz  

 
A stressz a szervezet válasza azon ingerekre, amelyek erős 

fizikai vagy lelki hatást gyakorolnak ránk. Stresszorok 

okozzák, amelyek testi, lelki vagy kombinált tünetben 

jelentkeznek.  

A stresszreakció energiamobilizáló a terhelés legyőzésére. Ez 

lehet pozitív és negatív reakció. Eustressz aktivizálja a 

szervezetet és ösztönző hatással van rá. A distressz betegítő, 

felborítja a szervezet egyensúly-háztartását és egyre nehezebb 

a feszültség –elernyedés (relaxáció) közötti harmóniát 

fenntartani. 

 

Burnout sy. – kiégési szindróma, amely a stressz hosszantartó, 

terhelő hatásának eredménye, amely kognitív, emocionális, 

szociális és testi elváltozásokat okozhat. 4 fázisát 

különböztetünk meg: 

1. lelkesedés – az egyén érdeklődéssel, távlati tervekkel tele 

 



végzi a munkáját  

2. stagnálás – a terveit nem tudja elérni, nincs sikerélménye 

3. frusztráció – csalódás éri, agresszíven reagál a kihívásokra, 

érdektelen 

4. kiégési szindróma – barátságtalan, ellenséges, nem vesz 

részt csupán a kötelező aktivitásokban  

Különböző stresszoldó stratégiák léteznek, amelyek segítenek 

a stressz legyőzésében: relaxáció, pozitív életszemlélet stb. 

A lelki egészségvédelem vagyis a mentálhigiénés szemlélet 

nagyon fontos. 

A stressztűrés, stresszhárítás, a kiégési szindróma kezelése, 

vagyis a minőségi élet biztosítása nagyon fontos, s ennek 

készségei tanulhatóak. A pozitív gondolkodás életfilozófiája is 

a ma kompetenciája. Átsegít a buktatókon, segít megkeresni 

és megtalálni a megoldásokat, erőt ad, újratölt.  

 

 

 

17.  

  

A kreativitás 

 
A konvergens gondolkodás az intelligencia, míg a divergens 

gondolkodás az alkotóerő jellemzője. Az alkotóképesség 

jellemzői:  

a. fluencia: ötletelés - minél több javaslat egy adott időn belül 

b. flexibilitás: rugalmasság – rugalmasan reagálni a 

változásokra 

c. originalitás: eredetiség – nem szokványos megoldások 

d. redefiniálás: átértékelés – más új szempontok mérlegelése  

e. szenzitivitás: problémaérzékenység 

f. elaboráció: elvonatkoztatás – új megoldások keresése 

 

A kreativitásfejlesztés odafigyelő alkotómunkát igényel 

a pedagógustól. Nagyon fontos, hogy a rugalmasság 

találkozzon az alkotókészséggel. Ha valaki csak rugalmas, 

akkor minden helyzetben tudja, hogyan kell viselkednie. Ha 

csak alkotóképes, akkor haszontalan dolgokra is pazarolhatja 

az idejét. Ha rugalmas is és alkotókész, akkor naprakész nagy 

dolgokra hivatott. 

 

 

 

 

 

18.  

 

A társadalomlélektan alapjai 
 

Szocializáció egy állandó folyamat az egyén és a környezete 

kölcsönhatásában, amely más emberek interakciójában jön 

létre. Az adott társadalom normáinak, értékeinek, 

viselkedésének elsajátításáról van szó. A szocializáció formális 

és nem formális, intézményesített és nem intézményesített 

formában történik. Az egyén a szociális tapasztalatait a 

 



szociális tanuláson keresztül éri el, formái: imitáció, 

identifikáció, szociális szereptanulás. 

Mindnyájan az adott társadalomban különböző szociális 

pozíciót töltünk be. Mikor a szociális szerepvállalást tanuljuk, 

akkor megtanuljuk, hogy az adott szociális pozícióban hogyan 

kell viselkedni. 

Az életünk folyamán különböző pozíció- és szerepvállalásunk 

van. 

Az iskolának jelentős intézményesített szocializációs szerepe 

van.  

Szociális – közösségi 

Aszociális – nem kéopes alkalmazkodásra 

Diszociális – jellemző rá, hogy néha megszegi az előírásikat, 

nem tartja be a kötelező v. elvárt közösségi normákat 

Antiszociális – tudatos megsértése az előírásoknak, 

törvényeknek, bűnözői magatartás 

Az ember csoporthoz tartozik, mert így képes a szükségleteit, 

céljait, értékeit elérni. Ezek a csoportosulások spontán, 

irányítottak, formálisak és nem formálisak, homogének és 

heterogének. A csoport rendszerét és dinamikáját mérni lehet, 

pl. a szociometria segítségével. A csoport működésének 

folyamatai: csoportfejlődés, kommunikáció, kooperáció, 

versengés. A csoport működése igényeli a kapcsolatok, a 

célkövetés, a tevékenység tervezését, koordinálását, irányítását.  

A család az elsődleges szociális csoport. Nevelési stílusa kihat 

az egyén fejlődésére, társadalmi szerepvállalására.  

Az iskolai osztály formális csoport, amely fontos szerepet tölt 

be az egyén szocializációjában. Célja a nevelő-oktató munka. 

Az osztályban nem formális kapcsolatok is létrejönnek: 

kapcsolatok, értékek, normák stb.  Az osztályközösség sok 

esetben nem együttműködő, rivalizáló és előfordulhat a 

sikanéria (zaklatás) is, amelyet kezelni és főleg, megelőzni 

kell.   

 

 

 

19. 
 

 

A teljesítménygörbe 

 
Az egyén teljesítménye a nap 24 órájában nem egy szinten van, 

hanem kilengések mutathatók ki, melyek ciklikusan váltják 

egymást. A kutatások kimutatták, hogy az egyének is 

különbözőképp élik meg aktivitásukat, 

munkaterhelhetőségüket. Vannak olyan típusok, akik kora 

reggel, és vannak olyanok, akik késő este képesek magas 

szinten teljesíteni. Teljesítményünket az aktív és a passzív 

fázisok váltakozása jellemzi. A teljesítménygörbének általában 

két teljesítményi maximuma és két minimuma van. Ezzel azzal 

függ össze, hogy a szervezet ismételten igényli a regenerációt 

és a nyugalmat. Az első teljesítményi ív 9.00 és 11.00 óra 

között van, majd délután négy körül van egy mélypont és este 

 



 

 

 

 

 

hat óra körül javul a teljesítmény.   

Reggel 5-6 ó között: aktívabb fázis 

           7-9ó között: emelkedő teljesítmény  

          10 – 11ó között maximális teljesítmény 

          12-14 ó között csökkenés 

          16.00 órakor egy málypont, amelytől elrugaszkodva  

                   emelkedés áll be kb. 

          18.00ó – 20.00 óra között. 

Az esti órák azok számára hatékonyak a teljesítmény 

szempontjából, akik kondicionálják magukat, vagyis edzésben 

tartják frissességüket ezen idősávban. 

Azok az egyének, akik egy-másfél órát intenzíven dolgoznak, 

érzik, hogy szervezetüknek szünetre van szüksége. Ezért fontos 

egy munkafázis alatt hatékonyan megtervezni a szüneteket.  

Moobing – a munkahelyi zaklatás, negatív megélés, ok a 

munkahely elhagyására 

Cooping – megküzdési stratégia: a kihívásokra való reakció, 

amely nagy egyéni változatosságot mutat 

 

 

 

20.  
 

 

A mentálhigiéne 

 
A lelki egészségvédelem fokozott ápolására a WHO 

(Nemzetközi Egészségügyi Szervezet) figyelmeztetett 

bennünket, és a 2004-es év a lelki egészségvédelem éve volt. 

Magas a civilizációs betegségek száma, egyre növekszik a 

pszichiátriai kezelésre szorulók száma, a neurózis mutatók 

emelkednek. A pszichoszomatikus megbetegedések 

számszerűleg, de fajtájában is emelkednek. Pszichoszomatikus 

betegségek közé soroljuk a szív- és érrendszeri 

megbetegedéseket, a gyomorfekélyt, a krónikus 

bélgyulladásokat, a bőrbetegségeket, izületi gyulladásokat. 

Vagyis ezeknél a betegségeknél egyértelműen életmód váltásra 

is szükség van ahhoz, hogy az egyén teljes értékű gyógyult 

legyen. 

 

Mindezek a tények figyelmeztetik a népességet, hogy 

életmódváltásra van szükség: az aktív pihenés, a táplálkozási 

szokások racionalizációja, a túlhajtás megelőzése, relaxáció 

stb. 

Nagyon fontos a stressz-megelőző és –oldó technikák ismerete, 

mint a relaxáció, joga stb. Különböző szak- és felvilágosító 

irodalom foglalkozik az antistressz programokkal.   

 

 



 

1.  

A kommunikáció 
 

A szociális kommunikáció az emberek közötti kölcsönös 

információcsere. Emberek közötti kapcsolatteremtés, 

információátadás eszköze, így nem mindegy, hogyan élünk vele. 

Hogyan beszélünk, hogyan telefonálunk, a kapcsolatteremtés 

mely formáját válasszuk. Mai világunkban sikeresebb azok, akik 

hatékonyan és eredményesen kommunikálnak.  
Verbális és nonverbális (para- és meta-) kommunikációt 

különböztetünk meg. Pszeudokommunikáció jön létre ott, ahol az 

egyik fél tévesen dekódolja a másik fél közlését.  

A verbális és nonverbális jelek a kommunikációban 

különbözőképp érvényesülnek. 

                                                   Nonverbális kommunikáció: 

Verbális 

kommunikáció: 

7% 

Parakommunikáció: 

 

38% 

Metakommunikáció: 

 

55% 

 

A nonverbális kommunikáció a testbeszéd (metakommunikáció), 

amely állandóan jelen van, többcsatornás, nem kontrolált. A 

nonverbális kommunikáció részei: paralingvális jelek (hangtónus, 

beszédtempó, melódia), testbeszéd (mimika, gesztikuláció, 

pantomim), fiziognomia, térviszonyok, távolság, érintés stb. 

Szemkontaktus: 

- a kommunikáció alatt nagyon fontos a szemkontaktus, amely 

visszajelzi beszélőjének az érdeklődést-érdektelenséget, érzelmi 

állapotot stb. A lesütött szem a kontaktust minősíti. 

Mimika: az arcjáték kiegészíti a beszédet a beszélő érzelmi 

állapotával. A túlzott mimika elvonja a mondandóról a figyelmet, 

visszautal a beszélő lelkiállapotára 

Poszturika: a beszéd alatt fontos a testtartás, amely árulkodik a 

beszélő nyitott (párhuzamos végtagtartás), zárt (keresztezett 

kezek, lábak), avagy félig fogadó (lábak keresztbe, kezek egymás 

mellett) magatartásáról. Pl. a zsebre tett kéz, ujjmorzsolás stb. 

mind jel a belső lelki megélésről.   

Proxemika: a távolságtartás kultúrafüggő. Nálunk 4 zónát 

különböztetünk meg: intim (kéznyújtásnyi), személyes 

(kézadási), szociális (3m-ig) és nyilvános teret. Mindegyik zóna 

magával hordozza a beszélők kapcsolatának jelentőpségét. Az 

intim zónába csak azt engedek be, akit én akarok. Az ide 

betolakodók sértik a másikat, aki zár, avagy hátrál. A személyes 

zónában zajlik nagyon sok találkozás, ami baráti, szakmai, 

véletlen találkozásoknál jön létre. Ha tárgyaló asztalhoz ülünk, 

jó, ha a személyes zónán belül foglalunk helyet. 

Gesztikuláció: a kezek mozgása kiegészítik a beszéd tartalmi 

részét, ráerősítenek, avagy csökkentik a szavak értelmezését. A 

túlzott gesztikuláció elvonhatja a figyelmet, ill. kultúra-jellemző.   

Haptika: a közvetlen testi érintkezést jelenti, ami füleg az intim 

 



zónára jellemző, vagyis az érzelmi együttlét, kötődés kijelzése. 

 

A kommunikáció specifikus formája a nyilvános szereplés, amely 

odafigyelő felkészülést igényel. Van bevezető része 

(figyelemfelkeltés, informálás), fő rész (strukturált tartalmi és 

logikai szempontok) és a záró rész (tömör összefoglaló). A nagy 

nyilvánosság előtt való szereplés a szónokot bőbeszédűségre 

hajlamosítja, ezért is szükséges a felkészülés.  

 

 

2. 

 

Kommunikációs elméletek 
 

Interakciós elmélet: 

A kölcsönös kapcsolatban van egy adó és egy vevő. Az adó 

jeleket (kódokat) küld és a vevő értelmezi (dekódolja) a jeleket, 

majd válaszol. Az információcserét a közlés, megértés, 

értelmezés, válaszadás jellemzi. A közlés nem mindig 

egyértelmű, nem mindig választváró és gyakran konfliktust 

gerjeszt. Ismerünk: 

a/ kölcsönös kommunikációt: 

A +--------------+B+-------------+A+-------------------+B+------- 

b/ egyoldalú kommunikációt: 

A+---------------------------------------------------------------(B) 

c/ párhuzamos kommunikációt: 

A+-----------------------------------------------------------------A 

B+----------------------------------------------------------------- B 

d/ konfliktusos kommunikációt: 

A-/-----------------------------X---------------------------------/-B 

Tranzakciós elmélet : 

E.Berne a kommunikációban az én-állapotokra figyel és felhívja 

a figyelmet, hogy nem mindegy, hogy a kölcsönös 

kommunikációban a két vagy több fél milyen én-állapotban szól 

a többiekhez. Minden egyénben 3 én-állapot van: a szülő 

(előítéletes, bíráló, gondoskodó), a felnőtt (felelősségteljes) és 

a gyermek (alkalmazkodó, dacos, zsaroló, spontán). Könyvében 

leírja az egyes kommunikációs modelleket, pl. amikor 

a gondoskodó szülő óvja a párját, hogy öltözzön fel melegebben, 

mert lehűlt a levegő. Ő érett felnőttként válaszol: Tudom... 

Szófogadó gyermekként szó nélkül kabátot vesz fel. Dacos 

gyerekként megsértődik, hogy kiskorúsítják stb. 

A modern kommunikációs elméletek a kultúrák találkozására 

hívják fel a figyelmet a kommunikációban. Manapság az utazási 

irodák is intik ügyfeleiket, ha ismeretlen, más kultúrájú országba 

utaznak, ismerkedjenek meg sajátosságaikkal. Pl. Bulgáriában az 

igent és a nemet ellenkező testbeszéd jelzi, mint hazánkban. 

Szintén vannak országok, ahol a gesztuskészletünk értelmetlen, 

negatív hatást váltana ki. 

A szubkultúrákat is más kommunikációs szokások jellemzik, pl. 

a serdülők szleng utcanyelve, a zárt közösségek kódolt beszéde 

stb. 

 

 

E.Berne: 

Emberi 

játszmák 

 

 

Thiel: 

Testbeszéd 

 

 

 



 

3. 

 

Kommunikációs csatornák 
 

A kommunikációt a verbális és a nonverbális csatorna biztosítja. 

A verbális csatorna a szavak – a beszéd maga. A nonverbális 

csatornához a tónus és a testbeszéd tartozik. Mindegyik csatorna 

más és más módon biztosítja az értő beszédet. Nagyon fontos 

a hitelesség (kongruencia), ami azt jelenti, hogy a gondolat, a szó 

és a testbeszéd azonos jeleket bocsátanak ki és a fogadó fél 

számára biztosított a beszéd hitelessége. 

 

Verbális 

kommunikáció 

Paraverbális 

kommunikáció 

Metakommunikáció 

Szavak Tónus – a beszéd 

melódiája, 

dinamikája, 

magassága, 

tempója stb.  

Testbeszéd 

 7 %       38 %  55v % 

  

Minden csatorna különböző százalékkal képviselteti magát 

a kommunikációban. A szavak alacsony aránya sok esetben 

meglepetést okoz, azonban a 7% minősége nagyon fontos. 

A szavakkal felemelni és letaszítani lehet, vagyis a verbalitás 

fontos, azonban a teljességet a másik két csatornával együtt éri el. 

A beszéd vokalitása meghatározó, nem mindegy, hogy a hallgató 

hadaró, érthetetlen, rikácsoló avagy morgó hangot hall. 

A testbeszéd az „ősbeszéd“, amelyre nem ügyelünk eléggé és 

a bizalom eléréséhez fontos, hogy a verbális és a nonverbális 

csatornák összhangban legyenek. A testbeszéd az értelmezni 

való, közölt szöveget érzelmileg aláfesti és sok esetben 

helyettesíti is. Hiszen egy kézlegyintéssel egész csoportot 

hívhatok, csendesíthetek, vagy 

 

 

 

 

4. 

 

Kommunikációs korlátok 

 
A szociális kommunikáció egyik mítosza, hogy ha egy nyelvet 

beszélünk akkor értjük egymást. Az értő beszédet különböző 

objektív és szibjektív okok gátolhatják. Így, a zaj, a beállítódás, 

az előítéletek, az érzelmi elfogódottság. Az alábbiakban közöljük 

a leggyakoribb kommunikációs korlátokat és negatív hatásukat 

a kommunikációra: 

 

Eltérő észlelések: mindnyájunk  külső szemlélődése a belső 

tapasztalai világból merít. Azt látom, amire érzékeny vagyok. Azt 

hallom, amihez hozzászoktam. Úgy cselekszem, amiben 

gyakorlatom van stb. Vagyis, ugyanarról a szemlélt tárgyról 

 



mindnyájunknak más és más benyomása lesz, amit szóban 

megfogalmazva nagy eltéréseket mutathat.  

Nyelvi különbségek: a nyelvi különbségek alatt nemcsak 

idegennyelvi különbségeket értünk, hanem tájegységek, régiók 

különbségeit is. Pl. próbáljuk csoportban megkérdezni, hogyan 

hívják a rásztvevők a kenyér végét: sercli, púp, bütyök, pille, cipó 

stb. Ugyanolyan nyelvet beszélők között is sok esetben más 

kódok jelzik a fogalmat, ami a közérthetőséget zavarja. 

Érzelmi síkra terelés: egyértelmű, hogy a pozitív benyomás 

a nyelvi kódokat is befolyásolják. Aki szimpatikus, vagy 

ellenkezője, a nyelvünkben is megjelenítődik. 

Zaj: a XXI. század egyik komoly stressz-tényezője a zaj, amely 

torzító hatással van a megértésre, meg nem értésre és a 

félrehallásra is. 

Következetlen kommunikáció: a pontatlan kifejezés, a nem 

pontos kérdés megválaszolása nagyon sok félre értelmezést, meg 

nem értést jelent a mindennapi kommunikációban  

Bizalomhiány: aki iránt érdeklődéssel fordulunk, jobban értjük 

a beszédét, mint annak, akit elítélünk, nem akarunk megérteni 

stb. 

 

 

 

5. 

 

Kommunikáció és a beszéd 

 
A kommunikáció sokcsatornás, s ezek egyike a verbális csatorna.  

A kommunikáció kétszintű folyamat: szándékolt (direkt) és 

akaratlan (indirekt) kommunikáció. A szándékos kommunikáció 

jelekben történik, leggyakrabban szóban vagy írásban. Az 

akaratlan kommunikáció a nemverbális csatornákon jön létre.   

A beszédészlelés és – értés komoly kifogásolni valót hagy maga 

után. Kialakult az un. audiovizuális nyelv. Az egyén látja és 

hallja a beszédet, de aktívan nem használja a nyelvet.  

A passzív szókincs és az aktív, használt szókincs között megnőtt 

a különbség a passzív szókincs javára. Nem vagyunk beszélgetős 

család, közösség, iskola, társadalom. Ezért van szükség 

kommunikációs készségfejlesztésre, mivel spontán, a mindennapi 

megtapasztalás nem elég. 

Az egyenes beszéd az, amikor az egyén világosan közli érzéseit, 

gondjait anélkül, hogy a másikat vádolná, ilítélné, nevetségessé 

tenné. Két ember interakcióját események láncolata szemlélteti: 

 

A – egyén                                        B-egyén 

Érzések Észlelt verbális és nonverbális 

viselkedés 

Szándékok Érzések 

Kimutatott verbális és 

nonverbális viselkedés 

Szándékok elemzése 

Szándékok értékelése 

 

 



 

 

6. 

 

A testbeszéd 

 
A testbeszéd (nonverbális kommunikáció) kijelzéseiből az eltelt 

időszak folyamán csaknem egymillió jelet, jelzést figyeltek meg 

és jegyeztek le a kutatók 

A befolyásoló tényezők hatással vannak a  

-sajátos jelrendszerre (különböző országokban más jelentésű 

lehet egy gesztus) 

- a zónatávolságokra (kisebb népsűrűségű lakóhelyen nagyobb, 

nagyobb népsűrűségű lakóhelyen pedig kisebb a zónatávolság) 

-gesztusok, taglejtések mennyiségére (minél műveltebb valaki, 

annál nagyobb a szókincse, és annál kevesebb gesztust használ) 

A helyes értelmezés érdekében mindig gesztuscsoportokat kell                   

vizsgálni. Mint minden nyelv, a testbeszéd is szavakból, 

mondatokból áll. A nonverbális mondatokat egybe kell vetni a 

verbális mondatokkal. Ha a kettő nincs összhangban egymással, 

a testbeszéd a meghatározó. 

 

Az érzelmi arckifejezések kommunikációs jelentése. (FRIDLUND, 

1997) 

Az érzelmi arckifejezés A készenlét vagy szándék 

jelzése 

Öröm A játékra vagy az affiliációra 

való készenlét 

(„Játsszunk [folytassuk a 

játékot]!” 

vagy „Legyünk barátok!”) 

Erőltetett öröm Készenlét a megbékítésre 

(„Bármit mondasz...” vagy 

„Elismerem.”) 

Szomorú arc Segítség, támasz begyűjtése 

(„Gondoskodj rólam!” vagy 

„Vigyázz rám!”) 

Dühös arc Készenlét a támadásra 

(„Vissza, vagy támadok!”) 

Elfojtott düh A támadás körüli konfliktus 

(„Akarok is támadni, meg nem 

is!”) 

Félelmet mutató arc Az alárendelődésre vagy a 

menekülésre 

való készenlét. 

(„Ne bánts!”) 

Elégedettséget mutató arc Készenlét az eddigi érintkezés 

további 

folytatására 

(„Minden rendben van.”) 

Megvető arc A felsőbbrendűség kifejezése 

 



(„Még nem is törődök veled.”) 

Pókerarc (elnyomott 

érzelem) 

A semlegesség kifejezése 

(„Nem foglalok állást abban, 

amit 

teszel vagy mondasz.”) 

 

Kommunikálni igen hatékonyan tudunk nyelvhasználat nélkül is. 

Ahogy a verbális nyelv más és más kultúránként, úgy a 

nonverbális nyelv is különböző lehet. Befolyásoló tényezők: 

- szubkultúra (család, származás), 

- lakóhely (népsűrűség), 

- társadalmi rang, státus (műveltség, 

szakképzettség) 

 

 

 

7. 

 

Johary ablak 
 

Két kutató állította össze ezt az „ablakot“, amelyen ábrázolják az 

egyén és a környezete viszonyát.  

 

INTIM: 

 
Én tudom 

Ők nem tudják 

 

 

NYILVÁNOS: 

 
Én tudom 

Ők is tudják 

ISMERETLEN: 

 
Én sem tudom 

Ők sem tudják 

 

VAK: 

 
Én nem tudom 

Ők tudják 

 
 

A nyilvános részben az ember elmondja magáról, amit akar, 

fontosnak tart és ezt a környezete jegyzi.  

Az intim rész arról szól, hogy az egyén eldönti, hogy mennyit 

mond el magáról, mit tart fontosnak és mennyit tart meg 

magának.  

A vak rész arról szól, hogy az egyén nem is sejti, hogy 

viselkedését a környezete „olvassa“ (pl. kényszeres 

szóhasználatát), csupán nem jelzi vissza.  

Az ismeretlen rész pedig azt jelzi, hogy az egyén és a környezete 

kölcsönhatásában van egy rész, ami nem tárul fel. Ha az egyén 

növeli a nyilvános részt, többet közöl magáról, nyit, nyitottabb 

közlést használ, akkor a környezete is a vak ablakból többet 

visszajelez, ami hozzájárul a kommunikácó hatékonyságához, 

mélyíti az önismeretet és magabiztosabbá teszi a közlőt. Ha 

 



növeljük a nyilvános ablakot, akkor az ismeretlen részből is 

felfedezünk lehetőségeket. Pl. az egyén környezete eddig nem 

tudta, hogy fest. Egy alkalommal megmutatja festményeit, amit 

a környezete pozitívan értékel és visszajelez, hogy ez bizony 

további munkálkodással művészi teljesítmény is lehet. Az egyén 

megerősítést kap, hogy az ismeretlen személyiségéből az alkotás 

nem csupán vágyálom, hanem lehetőség a festészet felé.   

 

 

8. 

 

Az aktív hallgatás 

 
Az aktív hallgatásnak fontos szerepe van a kapcsolatteremtésben 

és –tartásban.  

 
Ha beszélgetünk egymással, még ez nem azt jelenti, hogy halljuk 

is egymást... A hallgató nem figyel oda, elfoglalja a saját 

gondolatvilága, félrehall valamit és nem kérdez vissza és 

a leggyakoribb hiba, hogy már a saját gondolatával van 

elfoglalva, hogy mit fog visszaválaszolni a hallottakra.  

Az aktív hallgatás azt jelenti, hogy a beszélőnek nonverbálisan 

visszajelzünk, hogy „itt vagyunk, figyelünk, hallgatjuk őt“, és ez 

számára biztatás, biztosíték. Hogyan tegyük ezt? Fejünkkel 

bólogathjatunk, szemünkkel jelezhetünk, hmm...hmmm, nohát – 

rövid kijelzéseket tehetünk, valamint parafrázissal élve, 

visszakérdezhetjük a hallottakat: vagyis úgy gondolod, hogy 

neked oda kell menned? 

Az aktív hallgatás technikái: 

- támogató, ösztönző: érdeklődést kifejező – „Mondana 

róla többet?“ 

- felderítő, magyarázó: több információt gyűjtő – „Mikor 

történt?“ 

- átformáló: a megértést ellenőrző – „Vagyis azt mondja, 

hogy...“ 

- reflektáló: a benyomást megfogalmazó – „Látom, mérges 

vagy.“ 

- összegező: mérlegeli az eddigi tapasztalatokat – „Úgy 

látszik, ezek a dolgok a legfontosabbak...“ 

- értékelő, validizáló: elismerést, értékelést kifejező – 

„Őszintén örülők, hogy a megoldást keresi.“ 

 

A bizalom, a meghallgatás növeli a kommunikáció 

hatékonyságát. Főleg problémamegoldás közben nagyon fontos! 

Versenyhelyzetek alakulnak ki, mindenki győztesként szeretné 

megélni őket, így rivalizálunk. Ritkán alakul ki egy olyan 

kiscsapat, sokszor családon belül sem, ahol többen vagyunk, mint 

heten. Ha e számot túllépi a csapat, akkor alcsoportok alakulnak 

ki, és ezek együttműködhetnek és egymás ellen is tehetnek. Ezért 

nagyon fontos a hatékony magatartás formáinak, így a 

jogérvényesítő, szimpátiakeltő vagy a kapcsolatmenedzselő 

 



magatartás, elsajátítása. Elsődleges feladatunk együttműködő, 

kooperáló „csapatokat” létrehozni, nevelni.   

 

 

9. 

 

ÉN-közlések használata 

 
A kommunikáció során figyelnünk kell, hogy elsősorban saját 

érzéseinkről, véleményünkről, álláspontunkról adjunk számot. 

Ennek ellenére beszédünk tele van vádaskodással, minősítéssel, 

vagyis az egyes szám második személyében szólítjuk meg 

társunkat, ami eleve vádló.  TE-közlések agresszióval telítettek, 

védekezésre szólítja fel az egyént. Az ÉN-közlések saját 

magunkról szólnak, ezért közlésértékűek. A másik meghallgatja, 

mérlegeli, megfontolja és lehetősége van rá érdemben reagálni. 

Pl:  

„Segítségre van szükségem!“ – egyértelmű kijelzés. 

„Mit csinálsz, ahelyett, hogy nekem segítenél...!“ – vádló, 

minősítő követelés.    

 

 

 

10. 

 

A zónák ismerete 

 
A kommunikáció nemcsak tartalmában, üzeneteiben rejlik, 

hanem térben történik. A téri elhelyezés is befolyásolja 

a kommunikáció, a problémamegoldás színvonalát, 

hatékonyságát, eredményességét. Ha pl. a tárgyalás kör asztalnál 

történik, akkor az erőviszonyokat meghatározhatjuk az óra 

mutatójának járásával. A 12. órával szemben a hatoson foglal 

helyet az, aki hajlamos az ellenkezésre, vitát gerjeszteni. 

A negyed és a háromnegyed helyén székelők a semleges 

megfigyelők, majd a 12., 6. óra mutatójának jobbra, balra ülői 

pedig az együttműködők. Mind ezeket az általánosított 

szabályokat tartalmazza a testbeszéddel foglalkozó zsakirodalom. 

A távolságtartás 4 zónaszintet különböztet meg:  

Intim zóna: karnyújtásnyira – ide csak azt engedjük be, akihez 

pozitívan viszonyulunk, akinek ezt megengedjük. 

Személyes zóna: kézadásnyira – ez egy társalkodó zóna, 

a legtöbb érintkezés, beszélgetés ezen a szinten zajlik. 

Társasági zóna: terem, ahol még szemkontaktust tudunk tartani a 

jelenlevőkkel 

Nyilvános zóna: tér, ahol már személyes kapcsolatok nem jönnek 

létre 

 
Az ülésrend is meghatározza az erőviszonyokat: egymás mellett, 

egymással szemben, egymással háttal, vagy derékszögben, az un. 

barátságos sarokban ülni. A leghatékonyabb a barátságos sarok, 

hiszen itt szemkontaktust tarthatunk a partnerünkkel, de 

kitekinthetünk, testhelyzetet változtathatunk stb. 

 

 



      
 

 

 

1. 

 

A konfliktusról 
 

A konfliktusok az életünk része, nem tagadni kell őket, hanem felvállalni a 

megoldásukat.  

A szociális interakció egy folyamat, ahol az egyik ember viselkedését és 

megélését befolyásolja a másik ember megélése és viselkedése. Kölcsönhatás 

jön létre, amely erősítő, ellenséges vagy konfliktussal teli.  

Konfliktushelyzetben alapvetően kétféle stratégia között választhatunk: 

Nyerő – vesztő (versengő stratégia) 

Nyerő – nyerő (együttműködő stratégia) 

 

A konfliktus ott jön létre, ahol a két fél véleményét, szükségleteit, céljait, 

cselekvését ellentmondónak, összeférhetetlennek tudja be. Régóta ismert 

probléma, hogy az emberek nagy része nem a konfliktust akarja megoldani, 

hanem győzedelmeskedni akar.  

 A kooperáló, együttműködő viselkedés a döntéshozatali formákat alkalmazza: 

konszenzus, kompromisszum, sorsolás, többségi szavazat, vagyis megoldást 

talál.  

A versengő viselkedés a győztes-vesztes megoldást adja.  Az interakciót 

befolyásolja az interperszonális percepció, ami azt jelenti, hogy minden 

embernek bizonyos tulajdonságokat előlegezünk meg és elvárásaink vannak 

vele szemben, értékeljük. A másik ember tulajdonságainak pontos ismerete 

fontos társadalmi viselkedésünk hatékonysága szempontjából. A leggyakoribb 

hibák: hallo-efektus, sztereotípia, projekció, elfogadás, elítélés, általánosítás 

stb. 

 

 

 

2. 

 

Konfliktusmegoldási lehetőségek 

 
A konfliktusban 3-féle megoldási típust különböztetünk meg: 

aktív, passzív és agresszív megoldót. 

 

Az aktív megoldó az asszertív problémamegoldást alkalmazza – „tiszteletben 

tartom jogaid, de elvárom, hogy te is az enyémeket!” elv alapján.  Az 

asszertivitás hatékony magatartást jelent: érdekérvényesítő, jogalkalmazó, 

szimpátiakeltő és kapcsolatmenedzselő formákat.  

A passzív problémamegoldó lemond saját jogairól: inkább megcsinálja, csak ne 

legyen vele probléma, nem veszi észre a problémákat, hogy ne kelljen állást 

foglalni, másra hagyja a döntést, pedig érdekeivel ez nem összeegyeztető stb.  

Az agresszív problémamegoldó csupán csak a saját érdekeinek érvényesítésére 

gondol, teszi ezt a másik kárára, jellemző rá az önzés, elfogultság, saját 

igényeinek preferálása.  

A megoldási formák alkalmazása az egyes típusok által: 

 

Aktív megoldó: Passzív megoldó: Agresszív megoldó: 

 



- kompromisszum 

- konszenzus 

- integráció 

- szavazás 

 

- megfelelés 

- kikerülés 

- ignorálás 

- véletlen 

 

- dominancia 

- egyoldalú 

- elfogult 

 

-  

 

3. 

 

Konstruktív vita 
 

A vezető vállalja, aki természetes vagy kiválasztott tagja a csoportnak. A 

hatékony vezető jellemzője a csoportvita tervezése és vezetése, a 

problémamegoldás és konfliktuskezelés. Lehetőségei: 

- kommunikációs egyezkedés és alku: meghallgatja a jelenlévő felek 

álláspontját, nem foglal állást, semleges marad és igyekszik olyan 

megoldásokat javasolni, amely mindkét fél számára elfogadható 

- a kapcsolat definíciója, szabályalkotás, határmegjelölések: a viselkedési 

normák, a közösségi szabályok megfogalmazása, a kölcsönös elvárások 

megfogalmazása 

- minden jelenlévő fél tiszteletben tartása, az érdekek közös érvényesítése a 

győztes-győztes elv alapján: az asszertív magatartás érvényesítése, egymás 

iránti tolerancia, tisztelet alkalmazása, az esélyegyenlőség deklarálása, az 

együttműködés elvének alkalmazása 

- a kommunikációs ÉN-közlések használata: a kommunikációban, ha az egyes 

szám első személyében fejezzük ki magunkat, akkor arról beszélünk, ami a 

saját személyünket érinti (szerintem, azt javaslom, én úgy érzem, …), ha a TE 

közléseket alkalmazzuk, azt a másik fél támadásnak, agressziónak tarthatja és 

védekezésre, avagy támadásra sarkallja 

- a bizalmi légkör biztosítása: minden résztvevő számára fontos a pozitív 

alkotólégkör, ahol minden minősítés, tagadás, támadás nélkül elmondhatja 

álláspontját, javaslatokat tehet stb. 

 

 

 

 

4. 

 

Döntéshozatali formák 
 

A legrosszabb konfliktusos helyzet az, amikor nem születik megoldás. Sok 

esetben ez azért történik, mert nincs módunkban alkalmazni, nem ismerjük a 

döntéshozatali formák lehetőségeit. Egy problémamegoldás 3 fázisra tagolódik: 

a/ információszerzés 

b/ tárgyalás 

c/ döntéshozatal 

- az információszerzés a legfontosabb mozzanat egy megoldási 

folyamatban, mivel sok esetben egy utólag megszerzett lényeges 

információ felborítja a már megoldásként szánt helyzetet 

- a tárgyalás rövidebb, vagy majdnem olyan hosszú folyamat, mint az 

információszerzés. Ügyelni kell, hogy minden vitapartnernek 

lehetősége legyen az első körben a véleménynyilvánításra, ne keverjük 

a két folyamatot, amely azt jelenti, hogy minden egyes elhangzott 

 



véleménynyilvánítás után megoldást keresünk, arról tárgyalunk. Ez nem 

hatékony módszer, időigényes. Ha az első körben minden információ 

elhangzott, akkor tárgyalási alapul szolgál minden résztvevő álláspontja 

és érdemben lehet arról tárgyalni 

- ha a tárgyalási folyamat lecsengett, akkor a döntéshozatal már nagyon 

gyors része a problémamegoldásnak, hiszen ehhez csupán el kell 

dönteni, hogy melyik módozatát ismerjük (ezért fontos több módot 

ismerni). 

 

Konszenzus: 

- addig beszélünk a problémáról, míg minden egyes résztvevő nem 

hangolódik azonos megoldásra. Ez a megoldási mód a 

legdemokratikusabb, azonban a legkevésbé használt is, mivel nagyon 

időigényes 

 

Kompromisszum: 

- minden résztvevő a saját álláspontját védi, azonban képes az ügy 

megoldása végett elfogadni egy köztes megioldást, közelíteni az 

álláspontokat. A résztvevőkben marad egy kicsi elégedetlenség, hogy 

nem az ő álláspontjukat sikerült megoldásra vinni, azonban az ügy 

lerendezése végett elfogadják a kínált megoldást 

 

Szakértő dönt: 

- minden szakterület ismeri a saját elismert szakembereit és a csoport 

nem tud megoldást találni és abban egyeznek meg, hogy meghívják a 

csoport által megnevezett szakembert és az ő állásfoglalását magukévá 

teszik, beleegyeznek 

  

Véletlen dönt: 

- gyakori problémamegoldás, pl. feldobunk egy pénzérmét (fej vagy írás), 

gyufaszálat húzunk (kié a rövidebb) stb. Az ilyen megoldás is előrelendíti, 

megoldáshoz segíti a sok esetben megoldatlannak tűnő helyzetet 

 

Sorsolás: 

- a csoport nem tudja felvállalni a döntést, túl nagy felelősségként éli meg és 

ekkor megegyezik a csoport, hogy minden lehető megoldást egy kalapba 

tesznek és kisorsolják (kihúzzák) azt a megoldást, amit elfogad mindenki. A 

lényeg azon van, hogy ez a megldás aztán mindenki számára érvényes, csupán 

a megoldási módban egyezett meg a csoport 

 

Szavazás: 

- leggyakoribb megoldási mód: a többség leszavazza kisebbséget – azért 

ilyen gyakran használt megoldási forma, mivel nem igényes az dőre, 

azonnali hatályba lép stb. Nem egy demokratikus mód, azonban 

hatékony 

 

 

 

   



5. Alternatív konfliktusmegoldások 
 

I. Brainstrorming 

Munkamenet: 

a- a probléma pontos meghatározása  

b- a felek ötleteket gyűjtenek a megoldásra  

    (Feltétel: egymás ötleteit nem lehet bírálni!) 

c- az ötletek mérlegelése (a kivitelezhetetlen ötletek szelektálása) 

d- zsetonozás: mindenki kap 3 pontot, és saját mérlegelése szerint     

    megosztja, vagy egy megoldás mellé teszi le pontjait 

e- mennyiségi összegezés, a végső megoldás kihirdetése 

 

II. Facilitáció 

- a problémamegoldás alatt egy személy ügyel a konstruktív lépésekre, 

igyekszik a feszültséget elhárítani, eliminálni és felvállalni az ösztönző, 

pozitív rásegítő szerepét 

 

III. Negociáció 

- negociátor a kiegyezú, aki a konfliktusban a semleges kiegyzésre 

törekszik mindkét fél érveinek mérlegelésével – főleg háborús konfliktusok 

idején a nemzetközi képviselet az, aki ezt biztosítja 

-  

IV. Mediáció 

- közvetítés, amit a mediátor biztosít. EU elvárás, hogy a bíróságokon 

manaoság már hivatalos mediátorok működjenek, akik mérlegelik 

azokat a peres ügyeket, amelyeket nem szükséges bírósági tárgyalásra 

kitűzni: válóper közös megegyezéssel, gyermeklátogatás, vagyoni, 

örökösödési perek stb. A mediátor egy semleges képviselő, aki 

dolgozik mindkét peres féllel és csupán akkor ülnek le egy asztalhoz, 

amikor már megszükletett a kiközvetített egységes döntés, amibe 

mindkét fél beleegyezik.  

- a kortárs- un. peer-mediáció is fontos fiataljaink körében, hogy 

megtapasztalják, nemcsak előnytelen konfliktusmegoldások léteznek, 

hanem az indulatok lecsillapodásával, egy semleges közvetítő 

beiktatásával megoldást találnak.   

 

Az alternatív konfliktusmegoldások szerepe, hogy a kultúránkban rögződött 

győztes-vesztes pozíció mellett teret adjon a győztes-győztes megoldásoknak 

is. 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZŐ TESZT 

Feladat: Karikázza be a megfelelő választ a 3 lehetőség közül! 

 
1. A megélés és a viselkedés közötti különbség mit okoz? 

a/ neurózist                                  b/ inkongruenciát                            c/ teátrálisságot 

 

2. Ki volt a pszichoanalitikus irányzat atyja? 

a/ Freud                                        b/ Pavlov                                        c/ Piaget 

 

3. A megismerési folyamatban melyik ingercsoportból van több?  

a/ auditív                                       b/ vizuális                                      c/ motoros 

  

4. A társadalom szempontjából melyik típus a legveszélyesebb: 

a/ aszociális                                  b/ diszociális                                   c/ antiszociális 

  

5. A rövid távú memória hány dolgot rögzít? 

a/ 7x-2                                           b/ 5 x-2                                           c/ 9x-2   



 

6. Melyik a leghosszabb fejlődési szakasz az ember életében? 

a/ serdülőkor                                  b/ felnőttkor                                  c/ magzati élet  

 

7. Az optimális tanulási modell az értelemnek hány %-t jelöl ki? 

a/ 50%                                            b/ 80%                                            c/ 20% 

8. A kreativitás optimális feltétele? 

a/ alkotás                                        b/ rugalmasság                     c/ alkotás+rugalmasság 

 

9. Mi az empátia? 

a/ átélés                                           b/ sajnálkozás                                 c/ önsajnálat  

10. Melyik tanulási forma azonos az iskolai tanulással? 

a/ szociális                                      b/ kognitív                                       c/ proszociális 

 

11. Mit mér a szociometria? 

a/ távolságot                                     b/ érzelmi közelséget                     c/ kapcsolatokat  

 

12. A kreativitásnál melyik tényező jelzi az ötletelés mennyiségét? 

a/ flexibilitás                                    b/ elaboráció                                   c/ fluencia   

 

13. A kommunikációban a szavak milyen mennyiségben vannak jelen a 100%-ból? 

a/ 55%                                              b/ 38%                                            c/ 7%                                        

   

14. Melyik a leggyakoribb döntéshozatali mód? 

a/ szavazás                                         b/ kompromisszum                       c/ konszenzus 

 

15. Az érzelmi és az értelmi intelligencia aránya milyen Sallovey elmélete alapján? 

a/ 50% + 50%                                     b/ 20% + 80%                             c/ 80% + 20%    

 

16. A kommunikáció mit jelent? 

a/ beszéd                                              b/ beszélgetés              c/ kölcsönös informácócsere 

 

17. A problémamegoldás melyik szakasza a legrövidebb? 

a/ információszerzés                           b/ tárgyalás                                    c/ döntéshozatal 

 

18. Mi a moobing? 

a/ munkahelyi zaklatás                       b/ munkahelyi támogatás               c/ karrierépítés  

 

19. A vita lehet konstruktív? 

a/ igen                                                  b/ nem                                          c/ nem is tudom 

20. Mit jelent az asszertivitás? 

a/ nyerő – nyerő pozíció                    b/ nyerő – vesztő pozíció   c/ vesztő – vesztő pozíció 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELADATLAPOK: 

 

 

 

KULCS: 

A teszt a pontot érő feleleteket tartalmazza! 

 

1. A megélés és a viselkedés közötti különbség mit okoz? 

a/ neurózist                                   

 

2. Ki volt a pszichoanalitikus irányzat atyja? 

a/ Freud                                        

 

3. A megismerési folyamatban melyik ingercsoportból van több?  

 b/ vizuális                                      

  

4. A társadalom szempontjából melyik típus a legveszélyesebb: 

c/ antiszociális 



  

5. A rövid távú memória hány dolgot rögzít? 

a/ 7x-2                                            

 

6. Melyik a leghosszabb fejlődési szakasz az ember életében? 

b/ felnőttkor                                   

 

7. Az optimális tanulási modell az értelemnek hány %-t jelöl ki? 

c/ kb. 20% 

8. A kreativitás optimális feltétele? 

c/ alkotás+rugalmasság 

 

9. Mi az empátia? 

a/ átélés                                            

10. Melyik tanulási forma azonos az iskolai tanulással? 

b/ kognitív                                        

 

11. Mit mér a szociometria? 

b/ érzelmi közelséget                      

 

12. A kreativitásnál melyik tényező jelzi az ötletelés mennyiségét? 

c/ fluencia   

 

13. A kommunikációban a szavak milyen mennyiségben vannak reprezentálva a 100%-

ból? 

c/ 7%                                        

   

14. Melyik a leggyakoribb döntéshozatali mód? 

a/ szavazás                                          

 

15. Az érzelmi és az értelmi intelligencia aránya milyen Salovey elmélete alapján? 

c/ 80% + 20%    

 

16. A kommunikáció mit jelent? 

 c/  informácócsere 

 

17. A problémamegoldás melyik szakasza a legrövidebb? 

c/ döntéshozatal 

 

18. Mi a moobing? 

a/ munkahelyi zaklatás                        

 

19. A vita lehet konstruktív? 

a/ igen                                                   

20. Mit jelent az asszertivitás? 

a/ nyerő – nyerő pozíció                       

 

 

 

Értékelés: minden jó válasz 3 pontot ér! 



 

60 – 55 pontig – A / kitűnő 

54 – 49 pontig – B / jó 

48 – 43 pontig – C /megfelelő 

42 – 37 pontig – D / megfelelő 

36 – 31 pontig – E / elégséges 

30 pont alatt – kevesebb mint 50% - elégtelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


