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A lélektannak nemcsak az élet rossz dolgainak a 
kijavítására kell törekednie, hanem „a pozitív 
tulajdonságok kialakítására és annak bemutatására, 
hogy milyen cselekvés és magatartás vezet jólléthez 
és gyarapodó közösségekhez…. A szempontváltás 
lényege az, hogy előbbre visz a fejlesztésre, a 
kompetenciák kiépítésére fókuszálni, mint kizárólag a 
gyengeségek korrekciójára összpontosítani… A pozitív 
pszichológia tükrében az ember a saját sorsáért tenni 
tudó személy, aki képes a benne rejlő lehetőségek 
kibontakoztatására, a folyamatos növekedésre, 
fejlődésre” (Oláh, 2012)



*

Gilman, E. S. Huebner, & M. J. Furlong (Eds
2009.), Handbook of positive psychology in 
schools (433-445). New York, NY: Routledge

Remény, optimizmus, empátia, 
proszociális viselkedés, 
érzelemszabályozás, 
énhatékonyság, motiváció, célok, 
kreativitás, bevonódás, flow, 
értelmes tevékenység, 
jelentudatosság, 
kortárskapcsolatok, megküzdés, 
elégedettség, iskolai klíma



*Subotnik, R. F., Knotek, S. 
(2009). A positive psychology 
approach to developing talent 
and preventing talent loss in 
the arts and sciences. 

* In R. Gilman, E. S. Huebner, & 
M. J. Furlong (Eds.), Handbook 
of positive psychology in 
schools (433-445). New York, 
NY: Routledge



Érzelmi, szubjektív jóllét
oPozitív tapasztalatok, élmények, érzések
oFlow, belső motiváció, visszajelzés, dicséret, pozitív érzelmek, értelmes 

tevékenység
Pszichés jóllét
oEgyéni jellemzők, személyiség, vonások 
oPeterson, C., & Seligman, M. E.P. (2004). Character Strengths and Virtues: A 

Handbook and Classification. Oxford University Press
oKíváncsiság, kitartás, bölcsesség, mindset (beállítódás)
Szociális jóllét
oPozitív intézmények, környezet
oA kreativitás rendszerszemlélete, kreatív klíma



*

*Flow, belső motiváció, visszajelzés, 
dicséret, pozitív érzelmek, értelmes 
tevékenység

*Frederickson: pozitív érzelmek  mint a 
jóllét kiváltói
*A pozitív érzelmek kiszélesítik az egyén 
gondolati és aktivitási repertoárját



*

*Carol DWECK, 2006

*https://web.stanford.edu/dept/psychology/cgi-bin/drupalm/cdweck

MINDSET-BEÁLLÍTÓDÁS
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*A képességekre vonatkozó elképzelés, hiedelem

*FIXED mindset – RÖGZÜLT beállítódás: a képességek nem
változnak

*GROWTH mindset – FEJLŐDŐ beállítódás: a képességek
változhatnak (Dweck, 1999)

*A világról való elképzelésünk meghatározó eleme

* Képesség – teljesítmény: gyakorlás, kitartás





RÖGZÜLT BEÁLLÍTÓDÁS
(fixed mindset)

FEJLŐDŐ BEÁLLÍTÓDÁS
(growth mindset)

•Veleszületett
•Megváltoztathatatlan KÉPESSÉG

•A kemény munka eredménye
•Mindig fejlődhet

•El kell kerülni
•Kiderülhet a gyengeség
•Könnyen feladja

KIHÍVÁS
•Ki kell próbálni
•A növekedés lehetősége
•Kitartás

•Szükségtelen
•Akkor kell, ha nem vagy elég jó ERŐFESZÍTÉS

•Alapvetően szükséges
•A mesteri elsajátítás útja

•Támadásként éli meg
•Személyesnek értelmezi

VISSZAJELZÉS

•Hasznos
•Amiből tanulni lehet
•Azonosítja a fejlődésre szoruló 
területeket

•Felelősség másra hárítása
•Elbátortalanodás KUDARC

•Figyelemfelhívás, hogy 
legközelebb jobban, többet kell 
dolgozni



*

Tanulási célok vs. teljesítmény

FEJLŐDŐ BEÁLLÍTÓDÁS RÖGZÜLT BEÁLLÍTÓDÁS

Elsajátítás, kompetencia Képességek demonstrálása

A jegyek, osztályzatok a jelenlegi
tevékenységet értékelik

A jegyek meghatározzák a jövőt

Növekvő teljesítmény, bevonódás A kihívásoktól való elzárkózás



*

Reziliencia vs. tehetetlenség

FEJLŐDŐ BEÁLLÍTÓDÁS (growth mindset):
*A tanulás folyamatára való fókuszálás

*A tanulás tartalmára való figyelem az érzelmek helyett

*Újszerű cselekvési módok kipróbálása

*Oktulajdonítás kudarcok esetén (nem állandó)



*

FEJLŐDŐ BEÁLLÍTÓDÁS RÖGZÜLT BEÁLLÍTÓDÁS

A sikerhez szükséges folyamat
Az alacsony képességek mutatója

Újra kell próbálnom A kemény munka azt jelent, hogy ‘nem
tudom megcsinálni

erőfeszítés=siker Erőfeszítés=a képességek hiánya



*

*Rögzült (fixed) mindset: kevesebb figyelem a 
formatív visszajelzésre, több figyelem a saját
érzelmekre

*Fejlődő (growth) mindset: jobb teljesítmény az új
feladatban



*

*A fejlődő beállítódásról
olvasó személyek változtak
a feladatmegoldásban, a 
kudarcokra adott
reakciókban



*

*Fejlődés – tanulás – tehetséggondozás

*A fogalom határainak kijelölése

*Empirikus bizonyítékok a használhatóságra

*Folyamatban levő kutatások: Tanári beállítódás (tréning 

hatása), roma program résztvevői, megküzdési 

mechanizmusok, tanári visszajelzés hatása

*Mérés, kérdőív lefordítása, adaptálása
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1. You have a certain amount of intelligence, and you really can’t 
do much to change it. [Reverse-scored]
*( ) Disagree Strongly
*( ) Disagree Somewhat
*( ) Disagree Slightly
*( ) Agree Slightly
*( ) Agree Somewhat
*( ) Agree Strongly
2. You can always substantially change how intelligent you are.
3. You can learn new things, but you can't really change your basic 
intelligence. [Reverse-scored]
4. You can change even your basic intelligence level considerably.



Megbízhatóság

Cronbach’s Alpha Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items

N of Items

,862 ,863 4

Scale Mean if 
Item Deleted

Scale Variance 
if Item 
Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation

Squared 
Multiple 

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item 

Deleted

M1 12,41 11,145 ,771 ,733 ,799

M2 12,17 12,050 ,754 ,721 ,806

M3 12,11 13,477 ,679 ,517 ,838

M4 12,61 13,062 ,647 ,497 ,849

nem N Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean

mindset_ossz
1

98 16,42 4,72327 ,47712

2
54 16,44 4,40269 ,59913

N=152
Felnőtt minta
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*Statisztikai vizsgálat (megbízhatóság, validitás)

*Kutatások: 

*Iskolai vonatkozásban: motiváció, iskolai teljesítmény, 
kitartás, feladatválasztás, kudarctűrés

*Egyéb vonatkozásban: személyiségjegyek, optimizmus, 
megküzdés, élettel való elégedettség

*Beállítódás – nem a képességekre vonatkoztatva

*Brainology



*



*Thomas EDISON nevéhez 1093 db szabadalom kötődik, ezek közül az egyik a 
szénszálás izzólámpa. Kb. a10000. próbálkozásra sikerült azt a gázösszetételt 
megtalálnia amiben a szénszál hosszú ideig tudott az izzás mellett fényt is 
kibocsátani. Mi lett volna, ha Edison a 2. vagy a 2500. próbálkozásnál feladja?



*Michael JORDAN: 
“A pályafutásom során 9000 
dobást hagytam ki. 300 
meccset vesztettem el. 26 
alkalommal rontottam el 
olyan dobást, amiről azt 
hittem, hogy be fog menni, és 
amivel győztünk volna. Újra 
és újra követtem el hibákat. 
És pont ez az, ami miatt 
sikeressé tudtam válni.”



Hosszú Katinka:
„Előfordult, hogy noszogatott a 
felkelésnél, de van, amikor én 
húzom ki őt az ágyból. 
Megtehetnénk, hogy adunk egy 
pihenőnapot magunknak, hiszen 
önmagunk főnökei vagyunk, nem 
késünk el sehonnan, de egész nap 
gyötörne a bűntudat, hogy az 
előttünk lévő cél érdekében nem 
tettünk meg mindent. Ezt a 
bűntudatot pedig nem szeretném 
átélni. Átéltem már, ezért nem 
ismételném.”



*Megbízhatóság

Cronbach’s Alpha Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items

N of Items

,808 ,809 8
Scale Mean if 
Item Deleted

Scale Variance 
if Item 
Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation

Squared 
Multiple 

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item 

Deleted

G1 24,29 20,988 ,384 ,261 ,806

G2 24,30 21,362 ,301 ,156 ,819

G3 24,25 19,540 ,538 ,376 ,784

G4 23,70 19,706 ,593 ,533 ,777

G5 23,89 20,444 ,506 ,422 ,789

G6 23,80 17,846 ,695 ,501 ,758

G7 23,59 18,813 ,660 ,508 ,766

G8 23,86 19,409 ,523 ,509 ,786

nem N Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean

Short-Grit
1

98 27,54 5,179 ,523

2
54 27,09 4,727 ,643

N=152
Felnőtt minta



*

*Csíkszentmihályi (2009): A tehetségbarát 
társadalom jellemzői

*Ziegler (2005): Actiotope modell, educational
capital

*Péter-Szarka (2014): A kreatív klíma



*A kreatív klíma

Kreativitást serkentő környezeti
tényezők (Ekvall): 

1. Kölcsönös bizalom, átlátható kapcsolatok, 
nyitottság, új ötletek támogatása.

2. Kihívás és motiváció, a szervezet céljaival való
elköteleződés.

3. Szabadság és autonómia az információk
felkutatásában, a kezdeményezés lehetősége.

4. A nézőpontok, tudás és tapasztalat
sokszínűsége, lehetőség egymás véleményének
megismerésére.



Hangsúlyok:

*Egyéni fejlődés

*Erősségek

*Nem-intellektuális tényezők fontossága

*Motiváció

Mindset:

*Kognitív keretrendszer

*A motiváció új aspektusai



Köszönöm a figyelmet!

pszszilvia@gmail.com


