Pszichológia fakultáció

Cél
A pszichológia fakultáció célja a pszichológiai témák tudományos megismerése, a fontos pszichológiai
jelenségek megvitatása, értelmezése és elsajátítása. A pszichológia iránti tudományos érdeklődés kialakítása,
fenntartása segíti a diákokat, hogy kritikusan lássák önmagukat és környezetüket. A pszichológia iránti
nyitottság elősegíti azt, hogy önmagukat és a környezetüket megfigyeljék a tanult pszichológiai elméletek és
jelenségek tükrében, valamint értelmezni tudják a saját magukban és környezetükben megjelenő pszichológiai
folyamatokat. A fakultáció a középszintű érettségire készít fel.
Vízió
A pszichológia egy friss és dinamikusan fejlődő tudomány. Számos kutatás zajlik napjainkban is, azonban
fontos elsajátítani azt a tudást és azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik értelmezni a
pszichológia tudományos eredményeit a későbbiekben. Ezért a pszichológia fakultáción elsajátítandó
kompetenciák az alábbiak:


A diákok tanulják meg a pszichológiai forrásokat használni és értékelni, amely magában foglalja a
pszichológiai fogalmak ismeretét és a szaknyelv használatát, valamint a tudományosság
sajátosságainak ismeretét.



A diákok elsajátítják a fakultáción az értelmezés képességét.



A diákok elsajátítják a fakultáción a megfigyelés képességét, amely segít számukra a pszichológiai
ismereteiket a mindennapi életben hasznosítani.



A diákoknak fejlődik a rugalmas gondolkodási képességük.



A kritikai értékelés képessége is fejlődik a fakultáció során.

Témakörök


A pszichológia mint tudomány



Általános pszichológia: A lelki működés általános törvényszerűségei
o Észlelés
o Figyelem
o Tanulás
o Emlékezet
o Kognitív képességek
o Aktivációs szint, módosult tudatállapotok
o Motiváció
o Érzelmek



Szociálpszichológiai ismeretek
o A társas kapcsolatok alakulása
o Társas viselkedés
o Attitűd
o Társas megismerés
o Vonzalom
o Agresszív viselkedés
o Nemi identitás és nemi szerep
o Kommunikáció



Fejlődéspszichológia
o Családi szocializáció
o Fejlődéselméletek és életkori jellemzők



Személyiség-lélektani ismeretek: Személyiség felfogás, személyiségjellemzők
o Személyiség felfogás, személyiségjellemzők
o A személyiség megismerése
o Személyiségelméletek
o Énkép
o Mentális egészség és betegség fogalmai



Az alkalmazott pszichológia területei
o Pszichológia a mindennapi élet területén

Értékelés
Tanév közben a tanulók szóbeli munkáit szövegesen, írásbeli munkáit szövegesen és százalékosan értékeljük,
tanév végén pedig szöveges értékelést és osztályzatot adunk. A tanév végi osztályzat a százalékok átlagától
függően az alábbiak szerint alakul:
80-100%: jeles;
60-79%: jó;
40-59%: közepes;
25-39%: elégséges;
0-24%: elégtelen.

Továbbhaladás feltétele
A továbbhaladás feltétele a legalább elégséges eredményű osztályzat megszerzése.

