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A pszichológia mint középiskolai 
tantárgy tantervi koncepciói

A cikk célja, hogy a pszichológia-tanítás tantervi szabályozásán 
keresztül bemutassa azokat az értékeket, képességeket, amelyek a 

középiskolásokkal megismertethetők lennének. Ismerteti 
a magyarországi szabályozás lehetőségeit, nehézségeit, esetleges 

ellentmondásait, és egy külföldi (egyesült államokbeli) példa 
segítségével próbál mintát nyújtani egy mélyebben átgondolt és 

kidolgozott tanterv jövőbeli készítéséhez.

Atéma iránti érdeklõdésemet a pszichológia szakon és a tanárképzés során szerzett
ismeretek mellett a tanítási gyakorlat és egy felvételi elõkészítõ tanfolyam nehéz-
ségei keltették fel. Ezek mutattak rá arra, hogy a keretek, feladatok, célok és kor-

látok tisztázása nélkül kaotikus állapot jöhet létre, amelynek elkerülése többletterhet ró a
résztvevõkre – jelen esetben az iskolára és a pedagógusra. A dolgozat célja nemcsak az,
hogy a keretek minõségére irányítsa a figyelmet, hanem az is, hogy a pszichológiai tudás
és képességek értékességét bemutassa, és a pszichológiát mint tantárgyat kedveltebbé te-
gye a pedagógusok körében. 

A pszichológia mint tantárgy hazai helyzete

A pszichológia iránt egyre növekvõ érdeklõdés, illetve egyre szélesebb körû társadal-
mi alkalmazása (például gyógyítás, megfelelõ munkavállaló kiválasztása stb.) szükséges-
sé teszi, hogy az emberek minél pontosabb, elõítéletektõl és misztifikálástól mentes ké-
pet kapjanak errõl a területrõl. 

A többi tantárgy esetében, amelyek nagy hagyománnyal rendelkeznek, 2003 óta a pe-
dagógusoknak lehetõségük van több kerettanterv vagy jóváhagyott helyi tanterv közül
választani. Ez a kutatás azonban a pszichológia esetében csak az OM 2001-ben kiadott
kerettanterve alapján készült, mert a dolgozat elkészüléséig nem jutottam hozzá más ér-
vényes tantervhez, amellyel ez összehasonlítható lett volna. 

A pszichológia-tanítással szemben azonban számos olyan igény fogalmazódott meg,
amelyek tisztázása feltétlenül szükséges. Ilyen például Léder László szerint, hogy olyan
szemléletmódot és érzékenységet adjon át, amely a fokozatosan kiépülõ pszichés kultúra
elemeit alkothatja. (1) A szerzõ a képességfejlesztéshez kommunikációs és önismereti
gyakorlatokat javasol. Ez utóbbi téma jól jelzi a pszichológia felé irányuló elvárásokat.
Vajon szükséges-e, lehetséges-e az alkalmazott pszichológia módszertanát iskolai keretek
között mûködtetni? Várható-e egy tantárgy tanulásától személyiségfejlõdés? Milyen kö-
vetkezményekkel járhat, ha összekeveredik a tanár és a pszichológus szerepe? A trénin-
gek, gyakorlatok megoldást kínálnak-e a gyerekek gondjaira, önismereti hiányosságaikra?
Milyen mértékben szükséges az iskolának beavatkozni? Ez a téma nemcsak a pszicholó-
gia, hanem az emberismeret tantárgyát is érinti. A szakértõk (Kamarás István, Bácskai Jú-
lia, Vajda Zsuzsa, Szekszárdi Júlia, Sallai Éva, Kósáné Ormai Vera, Lányi András) sokfé-
le megközelítését láthatjuk egy 1998-as kerekasztal-beszélgetésben. (2) Vajda Zsuzsa több
írásában is kifejti, hogy mit tart elvárhatónak és megvalósíthatónak a pszichológia tanítá-
sa során. Õ is a pszichológiai szemlélet átadását tartja fontosnak, de ehhez a tananyagot és
a tanár órai gyakorlati tevékenységét tekinti eszköznek. (3) Hangsúlyozza, hogy a visel-
kedéskultúra és a pszichológiai ismeretek között közvetlen oki kapcsolat nem áll fenn, vi-
szont a többlettudás átalakíthatja az egyén helyzetét és felelõsségét a döntési helyzetek-
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ben. A pszichológia láthatja el azt a feladatot is, amely megvédi a diákokat a piacot el-
özönlõ, üzleti megfontolásokat tükrözõ áltudományos, pszichologizáló termékekkel
szemben. Mindezeken kívül szerinte a pszichológia nélkülözhetetlen a huszadik századi
mûvelõdéstörténet és kultúra megismerésében. Az önismereti és személyiségfejlesztõ tré-
ningeket nem tartja az órai keretbe illõ tevékenységek körébe tartozónak. Nagyon fontos-
nak tartja emellett (4), hogy szaktanár tanítsa, bár ez a társadalomismeret modultárgy ese-
tében nem feltétel. (5) Pedig lenne rá lehetõség az egyre bõvülõ pszichológusképzésben,
amelyet Pécsett a képzés és a diákok versenyképessége miatt érdemes lenne tanárképes
szakká tenni. (6)

Nemcsak a szakemberek, hanem a NAT is bizonytalanul határozza meg a 
pszichológia szerepét és helyét a tantervben (6)

„Az emberismeret az etika, az antropológia és a pszichológia alapfogalmainak, értelmezési kereteinek
bemutatásával járul önismeretünk elmélyítéséhez. Betekintést nyújt az embert másokhoz és önmagához,
a társadalomhoz és a természethez fûzõ szellemi kapcsolatok világába. Segít tudatosítani az ember sor-
sától elválaszthatatlan értékdilemmákat, megismertet az erkölcsi vitákban használatos érvelésmódokkal,
fejleszti az önálló tájékozódáshoz, felelõs döntéshez, a mások álláspontjának megértéséhez szükséges at-
titûdöket és képességeket.” 

„A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk saját korunk társadalmi, gazdasá-
gi és politikai jelenségei között. Az ismeretek nyújtásán túl ez mindenekelõtt a társadalmi problémák
iránti érzékenység növelését, valamint a konfliktusok elemzéséhez szükséges képességek fejlesztését
igényli. Látóköre kiterjed a lakóhely, az ország, Európa és az egységesülõ világ problémáira, és ezáltal
készít fel a demokratikus közéletben való tudatos részvételre.”

Ezért meglepõ, hogy bár a pszichológiai ismereteket egyértelmûen az emberismeret té-
máján belül hangsúlyozzák, a kerettantervben önálló tantárgyként (illetve más tantár-
gyakhoz kapcsolható modultárgyként) mégis a társadalomismeret tárgyai között találha-
tó. A tizenegyedik évfolyamon szerepel választható tárgyként (alternatívája a gazdasági
ismeretek). A tanterv a következõképpen mutatja be a pszichológiát (7): 

„A lelki jelenségek vizsgálatának módszereiben s szempontjaiban szerzett jártasság az önreflexió ké-
pességének elmélyítését szolgálja. Fejleszti a kooperatív, kommunikatív, konfliktusok kezelésére képes
magatartást. A képzés során különös figyelmet érdemelnek az egyes életkorok, így a serdülõ- és ifjúkor
pszichológiai jellegzetességei. E tanulmányok segítséget nyújtanak a nemi identitással kapcsolatos kér-
dések megértéséhez. Hozzájárulnak az öröm és szenvedés elviselésére érett, az alkalmazkodás és az ön-
érvényesítés egyensúlyának kialakítására képes, reális önértékelésre és mások megértésére törekvõ, fel-
nõtt személyiség kialakításához.” 

És az ehhez szükséges tevékenységformák:

„Esettanulmányok, irodalmi mûvek és dokumentumok kultúrtörténeti feldolgozása, felnõttek, gyere-
kek tevékenységének vagy csoportjainak megfigyelése. Önképzõkör jellegû munka, csoportviták, kom-
munikációs és együttmûködési gyakorlatok.” 

Ezt követi a tantervi témák felsorolása. A pszichológia tanításához ajánlott taneszköz-
lista (8) minden témához ajánl demonstrációs és tevékenykedtetõ eszközöket. Különösen
az utóbbiakat érdemes megfigyelni, amelyeknek a feladata a diákok aktív tevékenységre
késztetése lenne. Ezek között oktatótáblák, diasorozat, ábrasorozat, statisztikai adatok
bemutatása és filmek vannak, vagyis a passzív információbefogadó szerep további fej-
lesztését szolgálják. Igaz ugyan, hogy egy egyféléves tárgy oktatásában nem feltétlenül
lehet jelentõs célokat megvalósítani, de a képességfejlesztés szemlélete, amelynek a NAT
alapján „minden tárgyat át kell hatnia”, még részleteiben is alig jelenik meg. Egyetlen er-
re vonatkozó ajánlás a problémamegoldó és intelligenciatesztek órai alkalmazása. Ennél
jóval bõvebb eszköztára van a pszichológiának. 
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A tanterv felépítésérõl, tartalmáról részletesen Vajda Zsuzsa a következõket említi (9):
a kerettantervben szereplõ témák a tanítás optimális sorrendjében követik egymást. (10)
Az egyes témák a teljes ráfordítható idõ 5–10–15 százalékát teszik ki, egyedüli kivétel az
ötödik témakör: a szocializáció folyamata, a személyiség és a társas jelenségek, amelyre
30–40 százalékot ajánl. A tanítás során megjelenõ egyéni tevékenységek a következõk: 

„gyermekmegfigyelések (például csecsemõk, óvodásgyerekek viselkedésének megfigyelése); egyszerûbb
kísérletek elvégzése (például a figyelemmegosztás, emlékezeti kapacitás); irodalmi mûvek, médiatermékek
pszichológiai szempontú feldolgozása; ismeretterjesztõ szakirodalmi munkák önálló tanulmányozása.”

Itt már megjelenik a pszichológiai nézõpont érvényesülése, amely a tantervben kultúr-
történetiként szerepel. A csoportos tevékenység szerves részét alkotják a beszélgetések, vi-
ták, esetleg a csoportos megfigyelések például az állatkertben. Viszont a szerzõ külön ki-
emeli, hogy nem javasolja az önismereti (konfliktuskezelõ, kommunikációs stb.) tréningek
alkalmazását, lévén, hogy ezekben az esetekben a szakszerûség nem biztosítható. Ezzel az
igénnyel kapcsolatban egy másik munkájában (10) megemlíti, hogy önismereti jellegû kér-
dések felmerülése nagyon jó (hiszen a jó lég-
kör és a bizalom jele), a pedagógusnak a rea-
litás, a konkrét probléma szintjén való mara-
dást ajánlja, azon a szinten, amelyen a kérdés
a gyerekek értelme és szándékai szerint meg-
fogható. (Vajda, 2005b)

A tanterv tartalma – a kerettanterv céljá-
nak is megfelelõen – nagy szabadságot hagy
a pedagógusnak. Ennek azonban az a hátrá-
nya, hogy személyesen neki kell mérlegel-
nie, hogy milyen fogalmak, elméletek tartoz-
nak például az „elsõdleges kötõdés”, „szere-
pek és egyén” vagy „lelki betegségek és de-
vianciák” vagy akár a többi témában a kö-
zépiskolások számára befogadható, legszük-
ségesebb és leghasznosabb ismeretek közé.
Nem ad segítséget ahhoz sem, hogy az egyes
témákban milyen gyakorlati képességekre
lehet szert tenni, míg más – nagy hagyomá-
nyú – tárgyak esetén ezen a téren sokkal kidolgozottabb a tanterv.

A pszichológia szempontjából pontatlanul körülírt elvárások, keretek, célok és lehetõ-
ségek nélkül azonban nem is lehetséges ezeknek a határozott megfogalmazása, így ezek
szakmai szempontú tisztázása is a jövõ feladata lenne. 

Az APA ajánlása

Egy olyan dokumentumot szeretnék a magyarországi helyzettel szembeállítani, amely
pontosan ezeket az elvárásokat, kereteket és célokat fogalmazta meg egyértelmûen, és
ennek rendelné alá az egyesült államokbeli pszichológia-tanítást. Nem a kritika nélküli
átvétel javítaná a hazai lehetõségeket, hanem egy ehhez hasonlóan átfogó gondolkodás-
mód, valamint a jelen helyzetre illeszthetõ egységes szemléleti keret. Az ajánláson ala-
puló tanítás komoly szakmai segítséget nyújt a pedagógusnak, biztonságos hátteret, anél-
kül, hogy szabadságát vagy kreativitását korlátozná. Az ajánlás az APA honlapján min-
denki számára hozzáférhetõ. (11) Közvetlenül nem hasonlítható össze a kerettantervvel,
hiszen ez nem tanterv, hangvétele is sokkal közvetlenebb, mint amilyen egy hivatalos do-
kumentumtól várható.

Igaz ugyan, hogy egy egyféléves
tárgy oktatásában nem feltétle-

nül lehet jelentős célokat megva-
lósítani, de a képességfejlesztés

szemlélete, amelynek a NAT
alapján „minden tárgyat át kell
hatnia”, még részleteiben is alig
jelenik meg. Egyetlen erre vonat-
kozó ajánlás a problémamegol-
dó és intelligenciatesztek órai al-
kalmazása. Ennél jóval bővebb

eszköztára van a 
pszichológiának.
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Az Amerikai Pszichológiai Társaság (APA) 1995-ben összehívott egy bizottságot,
hogy megfogalmazza ajánlásait. Széleskörû konszenzus született, mivel a bizottságba
egyetemi és középiskolai tanárokat, társadalomtudósokat hívtak meg. Az amerikai társa-
dalom történelmi és kulturális helyzetébõl, ottani pszichológiatörténeti hagyományokból
indultak ki a célok megfogalmazásakor. Fontosnak tartják, hogy ez a dokumentum élõ,
változtatható, szerkesztõi folyamatosan nyitottak az új javaslatokra. Elvárásaik nem kö-
telezõek (vagyis ez nem törvényi szabályozás keretében született tanterv). A pszicholó-
gia tudományának legfontosabb céljai között említik a társadalmi problémák megoldásá-
hoz való hozzájárulást, amennyiben ezekhez a viselkedésváltozás szükséges (például
AIDS, függõség, erõszak, szívbetegség, öngyilkosság stb.). Olyan emberképbõl indulnak
ki, amely nagy jelentõséget tulajdonít annak, hogy képesek vagyunk növekedni és vál-
tozni, szembenézni élettapasztalatainkkal. A pszichológia-tanítást azért tartják fontosnak,
mert a viselkedés és a mentális folyamatok jobb megértése révén képessé válik az ember
arra, hogy javítson életminõségén. További célok még, hogy a diákok képesek legyenek
különbséget tenni tudomány és áltudomány között, tisztább képet kapjanak a pszicholó-
gusok által használt módszerekrõl és megtanulják felismerni annak a határait, hogy mi
az, ami intuícióval és józan ésszel megismerhetõ, mivel megtanulják, hogy a pszicholó-
gia empirikus és tapasztalati tudomány. 

Az ajánlás kifejti, hogy a pszichológia tanításával mely átfogó tartalmi és tudományos
gondolkodásbeli célok, képességek fejlesztése és pszichológiai értékek megismerése ér-
hetõk el.

Az ajánlás a pszichológiát öt területre (bevezetés és módszertan, biopszichológia, kog-
nitív pszichológia, fejlõdéslélektan, szociokulturális terület) osztja, amelyeken belül ti-
zenöt témakört ismertet. Minden témakörön belül részletesen meghatározza a tartalmi
követelményeket, az új elvárt és ajánlott képességeket ez különösen értékes része a do-
kumentumnak. Egy adott kurzuson belül nem a tizenöt témakör mindegyikének szûk is-
mertetését tartja fontosnak, hanem olyan tematikát javasol, amelyben mind az öt terüle-
tet képviseli egy-egy témakör, így ezek mélyebb megismerése révén a szemléletmód át-
adására helyezi a hangsúlyt. Mindennek a lexikai tudás csak eszköze lesz. Tárgyalja,
hogy milyen módon kell figyelembe venni az oktatási folyamat szereplõit: tanárokat, di-
ákokat, tantervet, pedagógiát. Végül egy részletes módszertani részben bemutatja az ál-
tala aktív tanulásnak nevezett módszer stratégiáit, elemeit (tevékenységtípusokat, eszkö-
zöket, órai légkört, diákok bevonódását, az értékelés irányelveit stb.) Nemcsak az elõ-
nyöket fogalmazza meg, hanem a felvetett tanári nehézségekre is válaszolni próbál.

Összefoglalás

Mindkét országbeli tantervi koncepció szerint a pszichológia legfõbb értéke a szemlélet-
módja. Ennek átadása pedig nem tréningszerûen, hanem órai tevékenység körében valósít-
ható meg. A pszichológia személyiségfejlesztõ hatása közvetett, de az ismeretek átadása na-
gyon fontos a társadalmi és egyéni problémákkal való megküzdés támogatásában. Mindkét
esetben megjelenik a tudomány és áltudomány megkülönböztetésének fontossága.

A legfõbb különbség a terjedelem (az ajánlás közel 80 oldal) mellett az, hogy az aján-
lás a szemlélet átadásának rendeli alá a lexikai ismereteket. A magyarnál közvetlenebb
módon kötõdik az aktuális társadalmi helyzethez és egy konkrét emberképhez is, vagyis
jobban megfogalmazott keretekkel rendelkezik. Ebben nagy segítségére volt a szakmai
bizottság felállítása, a pszichológia-tanítás évtizedes tapasztalatai, szakmai folyóiratai
(Teaching of Psychology), intézményrendszere. 

Egy hasonló, széleskörû összefogással létrejövõ, magyarországi társadalmi helyzethez,
pszichológiai hagyományokhoz, konkrét, stabil és pozitív emberképhez kötõdõ tanterv na-
gyon vonzóvá és hasznossá tehetné a pszichológiát a középiskolai tantárgyak között. (12)
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