Tantárgy neve: TANM-PPM-101
fejlődése és fejlesztése

Kognitív

folyamatok Kreditszáma: 2

A tanóra típusa és száma: ea. heti 2
A számonkérés módja: koll.
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1
Előtanulmányi feltételek: nincs
Tantárgy-leírás:
1. Fejlesztett kompetenciaterületek:
A tanegység segíti a hallatót abban, hogy
 ismerje és értelmezni tudja a kognitív folyamatokkal és azok fejleszthetőségével kapcsolatos
legfontosabb tudományos eredményeket, elméleteket, és az azokhoz kapcsolható
nevelésfelfogásokat
 megértse a kognitív folyamatok életkori sajátosságait, felismerje az ebből következő pedagógiai
tanulságokat
 képes legyen a tanulók kognitív egyéni sajátosságait felismerni, az azokat alakító-befolyásoló
környezeti hatásokat megérteni, és az egyéni igényeiknek és fejlődési feltételeiknek figyelembe
vételével elősegíteni az értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésüket
 képes legyen a tanulási szokások és készségek, az alapvető gondolkodási műveletek, a
problémamegoldó gondolkodás, a figyelemzavarok megértésére és tantárgyon belüli fejlesztésére
 elméleti tudásának birtokában képessé váljon a tanulók tudásának integrálására, az önálló tanulás
képességének megalapozására, fejlesztésére
 tisztában legyen a tanulók teljesítményét befolyásoló oktatói-nevelői hatásokkal; képes és kész saját
tevékenységének kritikus elemzésére
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Főbb tematikai csomópontok:
Észlelési folyamatok: érzékelés és észlelés különbsége. A Gestalt pszichológia észlelési elvei.
Konstanciák. A színlátás és a térlátás. A vizuális illúziók. Hallás. Perceptuális tanulás.
Figyelmi folyamatok: szelektív figyelem, figyelem megosztás, a figyelem fenntartása, automatikus
és kontrollált folyamatok, változási vakság és figyelmetlenségi vakság
Emlékezeti folyamatok: a munkamemória, a hosszú távú emlékezet típusai (explicit ill. implicit, és a
deklaratív ill. procedurális memória), felejtés. A külső és a belső környezet hatása az emlékezésre,
emlékezeti torzítás, amnézia. Az emlékezés javítása
Gondolkodási folyamatok: a tudás szerveződése, következtetés, döntés, problémamegoldás.
Szakérők és kezdők, gondolkodási „hibák”. Kultúra és gondolkodás. A gondolkodás fejlesztése
Az értelmi fejlődés jellemzői. A kognitív folyamatok – az észlelés, a figyelem, az emlékezés, a
tanulás, és gondolkodás életkori sajátosságai és ennek pedagógiai tanulságai
A kreativitás jellemzői és a kreativitást elősegítő környezet. Intelligencia és kreativitás
A kognitív folyamatok egyéni különbségei (intelligencia, emlékezőtehetség, dekoncentráltság,
tanulási stílusok, gyorsolvasás, beszédkészség stb.). Kognitív tényezők a személyiségben (pl.
kognitív stílus, mezőfüggőség stb.).
Nyelvelsajátítás, nyelvi hátrány. A beszédprodukció, az olvasás, írás és számolás alapfolyamatai.
Motiváció: alapvető motívumok és humánspecifikus motívumok, motiváció és iskola. Kogníció és
érzelmek
Tanulási folyamatok: kondicionálás, szociális tanulás. Tanulás és emlékezés
Tanulás az iskolában. A hatékony tanulás módszerei, a tanulás tanítása, egyéni különbségek és
figyelembe vétele a tanulási módszerekben
Speciális tanulási nehézségek: a beszédprodukció zavarai, elektív mutizmus, fejlődési diszfázia,
figyelemzavar, olvasási nehézségek, írási nehézségek, számolási nehézségek. A pedagógus eszközei a
tanulási nehézségek kezelésére
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