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Mit jelent az eredményesség, a siker 

egy teljesítmény helyzetben?

Megfelelni a

KÖVETELMÉNYEKNEK
ERŐFORRÁSOK



Mi az ami igazán 

számít?

Követelmények Erőforrások

(Demerouti, 2010; Szabó, Jagodics, 2015)



Követelmények - Erőforrások = Leterheltség

Minél nagyobb, annál veszélyeztetettebb a személy a 
kiégésre. Már diákoknál is! 

Követelmények

Erőforrások

Demerouti, 2010; Szabó-Jagodics, 2016



Követelmények Erőforrások

• Odafigyelni
• Szabályokat betartani
• Aktívan bekapcsolódni
• Jól válaszolni
• Tét helyzetben jól 
teljesíteni

Jó jegyet szerezni

Kognitív képességek

Nem intellektuális jellemzők 
(Pszichológiai erőforrások)
Tanulási startégiák
Személyiségvonások
Motivációs jellemzők
Tanuláshoz való viszony
Pszichoszociális jellemzők

(Richardson, és mások 2012)



• Önszabályozott 
tanulás

• Énhatékonyság

• Teszt szorongás

• Megküzdési 
módok

• Társas támasz 

• Osztály normák

• Iskolai légkör

• Iskolai kötődés

• Mindset

• Külső-belső mot.

• Célorientációs 
jellemzők: 
elsajátítás-
viszonyítás

• Önbecsülés

• Jövő orientáció

• Intro-extro verzió

• Temperamentum

Személyiség
vonások

Motivációs 
jellemzők

Tanuláshoz, 
feladatokhoz, 
kihívásokhoz 
való viszony

Pszicho-szicális

jellemzők



Hogyan működnek?

Önértékelés
Motivációs 
jellemzők

Teszt 
szorongás

Megküzdési 
mód

Társas 
támogatás

Mindset

Osztálynormák/
iskolai klíma

Halogatás/idő 
kezelés

Én-
hatékonyság

Kognitív
képességek

Tanulási 

stratégiák



Megküzdési 
mód

Társas 
támogatás

Osztálynormák/
iskolai klíma

Én-hatékonyság Kognitív képességek

Tanulási 

stratégiák



Mit tehetünk?

Optimalizálni a 
követelményeket

Tananyag

Időelosztás

Módszertan 

Feltárni az 
erőforrásokat

Mérés - Iskolapszichológus

Megfigyelések

Szülőkkel való együttműködés

Fejleszteni az 
erőforrásokat

Attitűd – kommunikáció

Direkt fejlesztő módszerek

(Tanár – IP együtt-
Fejlesztő ped.)



Hogyan fejleszthetünk?

Indirekt

• Fejlesztő visszajelzés

• Önamagához viszonyítás 
erősítése

• Belső motiváció erősítése

• Tanítási folyamatban 
önszabályozott tanulási 
elemek erősítése

• Pozitív osztálynormák 
kialakítása

• Szülők támogatásának 
elnyerése (IP – FP 
segítségével)

Direkt

• Célorientált fejlesztő 
foglalkozások (FP és IP 
bevonása)
• Énkép erősítő, önismeret 

fejlesztő

• Csapatépítő

• Tanulásmódszertani (önszab. 
tanulás)



CÉL

Önértékelés
Motivációs 
jellemzők

Teszt 
szorongás

Megküzdési 
mód

Társas 
támogatás

Mindset

Osztálynormák/
iskolai klíma

Halogatás/idő 
kezelés

Én-
hatékonyság

Kognitív
képességek

Tanulási 

stratégiák



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


