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A tantárgy célkitűzése
A kurzus célja a mai pszichológiának a nemek valódi viselkedés, érzés és megismerésbeli
eltéréseire vonatkozó eredményeinek bemutatása. Nemi sztereotípiák és valódi eltérések
különbségéből indulunk ki, bemutatva, hogyan változik e téren az eltéréseket és
azonosságokat kiemelő felfogások súlya. A fontosabb kognitív területeket részletesen
elemezzük. Vajon valóban eltérően tájékozódnak-e a férfiak és a nők? Milyen eltérések
vannak a matematikai képességekben? Miben jobb a lányok beszédkészsége? Eltérések a
logikai gondolkodás és az empatikus készségek tekintetében. Elbeszélő lányok, leíró fiúk: a
nyelvhasználat stratégiái. Mi öröklött és mi kulturális elvárás itt? Mivel játszanak a
kismajmok s a kisgyerekek? A nemek közti eltérések s az egyenlőség kérdése. Nemi eltérések
s munkahelyi konfliktusok. Vajon a vegyes vagy az egynemű iskola-e a jobb? Hogyan
egyesítsük a két nem pozitív vonásait? Az óra Prof. Dr. Pléh Csaba által kidolgozott
tananyagra épül, amelyet Dr. Demeter Gyula és Dr. Pajkossy Péter módosított.

Tematika
•

Áttekintés: a kognitív tudomány fogalma, az agykutatástól a szociálpszichológiáig

•

Hogyan érzékeljük a világot férfi és női szemmel?

•

Az emlékezés és a tanulás specifikumai
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•

Férfi és női intelligencia?

•

Személyiség: vannak-e nemi jellegzetességek?

•

Érzelmi szabályozás, motiváció

•

Nemek a társadalomban

A tantárgy teljesítése
A számonkért anyag: az előadásokon elhangzottak. Az előadások prezentációi a tanszék

honlapjáról letölthetők. Az órarendben kell a tantárgy nevére kattintani, jelszó nincs.
http://www.cogsci.bme.hu/?MID=3%20&PID=4
A számonkérés formája: 20 egyszerű feleletválasztós tesztkérdés (egy válasz helyes négy

lehetőségből).
-

Sávos érdemjegyhatások:
20-18: jeles
17-15: jó
14-12: közepes
11-9: elégséges
8-0: elégtelen

A számonkérés időpontja, helyszíne és lebonyolítása:
November 16, BME-KM34

Két turnusban, két kezdési időponttal: 16:15 és 17 óra
A csoport egyik fele 16:15-kor, a másik fele 17 órakor kezdi a teszt írását. Arról, hogy valaki
az első, vagy második turnusba került-e, e-mail-ben kap értesítést a számonkérés előtt min.
48 órával.
Pótlásra és javításra két alkalom áll rendelkezésre, az óra helyszínén, 16:15-kor:
November 23 és november 30
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Ajánlott irodalom
Helgeson VE. The Psychology of Gender, 4th ed. Pearson/Prentice Hall, 2011.
Kimura D. Női agy - férfi agy. Kairosz Kiadó, 2003
A felmerülő kérdésekkel a tantárgyfelelősnél lehet jelentkezni email-ben.
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