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A kurzus célja, hogy a hallgatók 

A tantárgyhoz tartozó témakörök feldolgozása sajátélményű önismereti tréning keretei közt történik az elméleti háttér 
megvilágításával párhuzamosan. A kurzus célja, hogy a hallgatók visszajelzést kapjanak személyiségükről, 
megismerjék a krízisek fogalmát, kiemelt szerepet tulajdonítva a serdülőkorra. Megismerkednek olyan eszközökkel, 
melyekkel hatékonyan tudnak kommunikálni, problémát megoldani az érintett célcsoport tagjaival. Segíteni tudnak a 
tanulók felmerült problémainak kezelésében, tanulási stílusok beazonosításában, mindezt a hatékony tanítás-tanulás 
elérése érdekében. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 
felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul  
 

Tudás:  
Átfogóan ismeri és érti a személyiségfejlesztés pszichológiai törvényszerűségeit. 
Képesség: 
Az elsajátított ismeretek és az átélt csoportélmény eredményeként a hallgató képes legyen egy személyiségfejlesztő 
csoport önálló megtervezésére diákok körében 
Legyen tisztában a legfőbb csoportdinamikai történésekkel, egy csoport megszervezésének, működtetésének és 
lezárásának lélektani szabályszerűségével 
Attitűd: 
Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására. Tiszteli a tanulók személyiségét, képes 
mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel (szeretettel) viszonyulni minden tanítványához. 
Az iskola világában tudatosan törekszik az értékek sokféleségének elfogadására, nyitott mások véleményének, 
értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására, különös tekintettel az etnikumokra és nemzetiségekre.  
Belátja, hogy a konfliktusok is a közösségi élethez tartozhatnak. 
Autonómia és felelősség: 
Szakmai elképzeléseit elkötelezetten képviseli, bízik tudásában és képességeiben. 

 
A kurzus rövid tartalma, témakörei 
 

A kurzus főbb tartalmi súlypontjai a következők: konfliktusok kezelése, az énkép, saját kommunikációs stílus 
megismerése és fejlesztése, a hatékony kommunikáció ismérvei, asszertív konfliktus kezelés. Bemutatásra kerülnek a 
serdülőkor legfontosabb krízisei, a diákok eredményes meghallgatásának módjai, a tanulási stílusok megismerésének 
eszközei. A hallgatók megtanulják egy tréningforgatókönyv elkészítésének módját annak érdekében, hogy sikeresen 
tudjanak a jövőben középiskolások számára tréningeket tartani. 
 

Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek 
 

A felsorolt témák megközelítése ún. strukturált gyakorlatok formájában és az azokhoz tartozó közös elemző/feltáró 
beszélgetések révén történik a szükséges elméleti háttér megismerésével. 
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Heti bontott tematika 
1.  Személyiség, Jung típustana, Joharí ablak megvitatása a személyiségteszt eredményére 

alapozva 
TE* 

 Krízisek áttekintése, akcidentális és fejlődési krízisek 
TE 

 A krízist kiváltó események áttekintése 
TE 

 A serdülőkor krízisei, a leggyakoribb kamaszkori válságok 
TE 

 Identitáskrízis, teljesítménykrízis, autoritáskrízis, szociális gátlás 
TE 

 A diákok problémájának kezelése 
TE 

 A kommunikáció gátjaival történő megismerkedés 
TE 

2.  Az elfogadás nyelve, a diákok eredményes meghallgatásának módjai 
TE 

 Konfliktuskezelési stratégiák, megismerésük saját élmény alapján teszt formájában 
TE 

 Tanulási stílus megismerésének lehetőségei 
TE 

 Tanulási szokások beazonosítása 
TE 

 Tanulási hatékonyság növelésének eszközei 
TE 

 Tréningforgatókönyv felépítésének elsajátítása 
TE 

 Egy fejlesztő tréning összeállításának módszertani áttekintése egy középiskolai csoport 
számára 
TE 

*TE tanulási eredmények 
 


