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Formája: hibrid (online és jelenléti formában) 
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A konferencia célja, hogy a hatékony tanulás és tanítás kevésbé ismert tényezőivel 
ezek multidiszciplináris hátterével ismertesse meg a résztvevőket, s egyben teret 
adjon egy olyan szakmai eszmecserének, amely segítheti a kutatás és a gyakorlat 
összehangolását. 
 
A konferencia elsősorban a figyelmi- és végrehajtó funkciók fejlesztésének 
lehetőségeit és a hatékony tanulási és tanítási módszerekben betöltött szerepét 
szándékozik bemutatni. 
 
A 21. század első két évtizedében a figyelmi és végrehajtó funkciók kutatásának 
eredményei és ezek gyakorlati vonatkozásai - különösen a szakmódszertant és 
tanulási eredményesség körét érintve – csak egy szűkebb szakmai körben váltak 
ismertté, s a gyakorló pedagógusokhoz kevésbé jutottak el. A végrehajtó funkció 
kifejezés olyan gyűjtőfogalom, amelynek komponensei - a válaszgátlás, a 
vigilancia/éberség, a tervezés, a kognitív flexibilitás és a munkamemória – 
befolyásolják a kognitív fejlődést, s a tanulás sikerességét. Vizsgálatok igazolják, hogy 
a figyelmi és végrehajtó funkciók fejlettségi szintje prediktív/előjelző erővel bír az 
iskolai, középiskolai eredményesség és a felsőoktatási sikeresség tekintetében. 
 
A figyelmi- és végrehajtó funkciók szerepe, hatása messze túlmutat az iskolai tanulási 
teljesítményen, s befolyásolja az életvezetést és életminőséget. A hazai és nemzetközi 
kutatási adatok szerint a fejlődő figyelmi és végrehajtó rendszer ismereteire épített 
tanítási módszerek növelik a pedagógiai munka hatékonyságát, s a tanulók fejlődési 
mutatóit. A tanulói igények és szükségletek változatossága kihívást jelent és egyben 
elmozdulást a differenciálás, a személyre szabott oktatás irányában. A motiváció, az 
ágencia, valamint a játék és tanulás kapcsolatának mély ismeretére támaszkodó 
módszertani megoldások bemutatásával új lehetőségek nyílhatnak a tanulás és tanítás 
hatékonyságának növelésében. A hazai iskolai tanítás módszertani (meg)újítása s 
ennek tudományos megalapozása égetően szükséges, ha magunk mögött szeretnénk 
hagyni a sokszor mítoszokon nyugvó pedagógiai gyakorlatot. 
 
Érdeklődéssel várunk minden előadást a következő témákban: megújuló 
tantárgypedagógiák, a Nat2020 tanulási területeinek módszertani kihívásai; az aktív 
tanulást támogató megoldások; szakmódszertan online környezetben; digitális 
tanulási és tanítási módszerfejlesztések és mérések; tanulást támogató értékelési 
módszerek, pszichoedukáció. Várjuk azoknak a pszichológiai és pedagógiai 
tapasztalatoknak a megosztását, amelyek az online környezet kihívásaira, a 
problémamegoldó gondolkodásra, a felfedező tanulásra, a kreativitás fejlesztésére 
vonatkozó elvárásokra adnak gyakorlati választ. 
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Regisztráció határideje előadóként: 2021. június 06. 
Regisztráció határideje résztvevőként: 2021. június 20. 

 
Regisztráció: 

https://forms.gle/eMcuYe4H5fQ1XfdN7  
 
A konferencia plenáris előadásai: 
 
 Prof. Dr. Csépe Valéria 
 MTA TTK Agyi Képalkotó Központ, kutatóprofesszor, akadémikus 
   Tanulás, kognitív készségek és a végrehajtó funkciók fejlődése 
 
 Prof. Dr. Steklács János 
 Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár 
   Olvasási stratégiák, tanulás és végrehajtó funkciók 
  
 Dr. Kiss Szidónia 
 Babeș-Bolyai Tudományegyetem, egyetemi docens 

Öröklődés, nevelés – korlátok és lehetőségek 
 
 Dr. János Réka 

Babeș-Bolyai Tudományegyetem, egyetemi adjunktus 
Az önészlelés, attribúció és tanulási attitűd összefüggései az iskolai sikerességgel 

 
 Dr. habil. Di Blasio Barbara 
 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, egyetemi docens 
   Módszertani útkeresés a hatékony tanulás és tanítás érdekében 
    
A konferencia szekciós előadásai 15 perces időtartamúak lesznek. 
 
A rendezvény külföldi partnere: 
Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Alkalmazott 
Pszichológia Intézet, Kolozsvár (RO) 
 
A konferencia elnöke: 
Dr. habil. Di Blasio Barbara (MATE) 
 
Titkárok: 
Dr. Demeter Gáborné (MATE) 
Dr. Kiss Szidónia (BBTE) 
Dr. Gimesi László (PTE) 
 
Szervezők: 
Ács-Bíró Adrienn PhD hallgató, PTE 
Komlósi Veronika PhD hallgató, PTE 
Szigeti Mónika PhD hallgató, PTE 
 
Kapcsolat: hatekonytanulasestanitas2021@gmail.com 

https://forms.gle/eMcuYe4H5fQ1XfdN7
mailto:hatekonytanulasestanitas2021@gmail.com

