Kognitív pszichológiai mesterkurzus
2020-21 tanév, őszi félév
Kovács Ilona egyetemi tanár, az MTA tagja
Levelezési cím a kurzushoz: ppke.btk.muhelymunka@gmail.com
Távolléti oktatás
Platformok: Microsoft Teams, Trello
a Teams-en tartott órákon kamera és mikrofon bekapcsolásával kell résztvenni
Kedd 12:30-14:00, 16:00-17:30

A kurzus céljai
1. A kognitív pszichológia és a kognitív tudomány szemléletének, és az ehhez
kapcsolódó módszereknek a felfrissítése.
2. A tudományos írás fejlesztése.
3. A plágium fogalmának tisztázása, és elkerülésének gyakorlása.

A kurzus speciális témája és tervezett formátuma
A COVID-19 járvány világméretű terjedése és a hazánkban jelenleg meredeken emelkedő
járványgörbe nem csak az orvosi ellátórendszerre és az idős betegekre nézve jelent veszélyt és
nagy kihívást. Valamennyien érintettek vagyunk akár személyesen, akár családtagok révén,
akár fizikai akár mentális egészségünket, vagy annak megőrzését tekintve. Ilyen világméretű,
gyors, az élet számos területét meghatározó változással talán még nem is szembesült az
emberiség eddig. Milyen hatással lehet ez az ember megismerőfunkcióira? És a jellegzetes
kognitív stílusok, működésmódok miként befolyásolják vajon a helyzethez való
alkalmazkodást?
A kognitív pszichológia különböző területeinek kutatói a karanténidőszak alatt sem
tétlenkedtek. Egyre több tanulmány jelenik meg arról, hogy milyen kognitív hatásai,
következményei vannak a járványnak. Már azt is tudjuk, hogy a munkamemória és a
távolságtartás hogyan függenek össze; hogyan, kik és miért csalnak általában a távolságtartás
és maszkviselés terén; milyen kognitív beállítódások illetve kognitív hibák álnak az egyéni és
társas döntések mögött; hogyan hat a járványhelyzet a fiatal, fejlődésben lévő és az idős, esetleg
demens agyra, és így tovább.
Ebben a félévben a COVID-19 kognitív vonatkozásaival fogunk foglalkozni. Megkeressük
együtt az erre vonatkozó szakirodalmat, feldolgozzuk azt, és írásmű formájában összefoglaljuk
az olvasottakat.

1

A kurzus Microsoft Teams-en heti rendszerességű megbeszéléseket, a Trello-n pedig
folyamatosan aktív írásbeli aktivitást fog involválni. A Teams-en az alább ismertetett időrend
szerint 4 alkalommal a teljes kurzuscsoport egyszerre fog találkozni, és 7 alkalommal
csoportokra bontva, félóránként egy-egy csoporttal tartunk megbeszélést.
Az őszi szünet előtti időszak a szakirodalomkereséssel, jegyzeteléssel, és a jegyzetek
megbeszélésével fog eltelni. A szünet előtti utolsó órán minden 3-4 fős csoport eldönti, hogy a
közösen megírandó írásműnek mi lesz a témája és a címe. Az őszi szünet utáni időszakban az
írásmű elkészítésével kapcsolatos kiscsoportos megbeszéléseket tartunk majd.
Erre az órára is érvényes az, hogy 3 alkalommal lehet legfeljebb hiányozni. Az első, szeptember
7-i óra ebbe nem számít bele.

Követelmények, pontozás, jegy
1. A szeptember 22., 29. és október 6-i órákon zajló szakirodalmi megbészéles alapján
fejenként és óránként max 5 pont (összesen max 15 pont)
2. A szeptember 22. – október 6. időszakban végzett, a Trello-ra feltöltött szakirodalmi
jegyzetekre fejenként és óránként max 5 pont (összesen max 15 pont)
3. A november 26-ig leadandó írásművekre max 70 pont
Jeles: 85 ponttól
Jó: 70-84 pont
Közepes: 55-69 pont
Elégséges: 40-54 pont
Elégtelen: 40 pont alatt
Javítani lehet plusz feladatok vállalásával, a szorgalmi időszakban.

A kurzus időrendje és eseményei
Szeptember 8: Trello platform megismerése
• Kurzusleírás a Trello-n
• A szeptember 15-i órára elolvasandók a Trello-n
Szeptember 15: közös óra a teljes csoportnak
• Ismerkedés
• A speciális téma megbeszélése
• A szeptember 8-án kijelölt olvasmányok megbeszélése
• 3-4 fős csoportok kialakítása
Szeptember 22: csoportonként 30 perc
• Olvasmányok megbeszélése
Szeptember 29: csoportonként 30 perc
• Olvasmányok megbeszélése
Október 6: csoportonként 30 perc
• Olvasmányok megbeszélése
Október 13: közös óra a teljes csoportnak
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• Jegyzet és írásmű közötti különbség
• Plágium fogalma és elkerülésének módja
• témaválasztás (közönség, médium, szűk téma/cím)
Október 20: 4 fős csoportonként 30 perc
• Választott téma megbeszélése
• Cím véglegesítése
• Munkamegosztás megbeszélése
ŐSZI SZÜNET
November 3: közös óra a teljes csoportnak
• Csoportprojektek megbeszélése
November 10: csoportonként 30 perc
• Csoportprojektek megbeszélése
November 17: csoportonként 30 perc
• Csoportprojektek megbeszélése
November 24: csoportonként 30 perc
• Csoportprojektek megbeszélése
December 1: közös óra a teljes csoportnak
• Visszajelzés, pontozás, jegy
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