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PSZICHOLÓGIAI TUDOMÁNYOS DIÁKMŰHELY KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) Pléh Csaba akadémikussal, a Magyar
Tehetség Nagykövete közreműködésével a 2018/19-es tanévben, kutatásra összpontosító,
pszichológiai diákműhelyt szervez.
A műhely célja nem egyetemi előkészítés, s nem is egyéni mentális fejlesztés vagy támogatás, hanem
bevezetés a pszichológia tudományába, a pszichológiai kutatások világába.
A diákműhelybe olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik úgy érzik, részletesen meg akarnak
ismerkedni az emberi viselkedés és érzésvilág kísérleti vizsgálatával, s szívesen be is kapcsolódnak
ilyen kutatásokba.
A diákműhelybe 15-18 éves, Budapesten vagy Pest megyében lakó vagy tanuló fiatalokat várunk, akik
érdeklődnek, sőt elkötelezettséget éreznek a téma iránt és vállalják, hogy minden alkalmon részt tudnak
venni. Jelentkezni a linkre kattintva lehet 2018. június 30-ig: Jelentkezés a Pszichológiai diákműhelyre.
A diákműhelyben három kutatási téma felvezetésére kerül sor, Pléh Csaba professzor és tudós
vendégei vezetésével. A témák a következők:


Az emlékezet és az iskolai tanulás – időpont: 2018. szeptember 15. – előadó: Király Ildikó, ELTE



"Miről gondolkodnak a babák?" A gyermeki gondolkodás fejlődése – időpont: 2018.
szeptember 29. – előadó: Forgács Bálint, ELTE
Az Internet és a társas médiumok hatása a fiatalokra – időpont: 2018. október 13. – előadó:
Pléh Csaba, CEU



A szombat délelőttönkénti rendezvények helyszíne a Nyitott Műhely, a Déli pályaudvar mellett,
könnyen elérhető helyen. http://www.nyitottmuhely.hu/kapcsolat/ .
A témafelvezető vendégek olyan kutatók, akik szívesen látnak középiskolásokat rendszeres kutató
munkára az adott témában. A diákműhelyben megtartott három téma felvezetése után, a résztvevők
a megismert kutatási témák közül választhatnak és a továbbiakban egyénileg részt vehetnek a konkrét
kutatásban.
A diákműhely alkalmakon azok a tanulók vehetnek részt, akik a jelentkezési felületen beküldött adatok
értékelését követően egy személyes (2018. augusztus 27-28-29-re tervezett) felvételi beszélgetésen is
részt vesznek, és ezek alapján meghívást kapnak.
A diákműhelybe maximum 30 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. A három alkalmas diákműhely
látogatása díjtalan, a résztvevők számára a helyszínen frissítőt és a program hosszától függően ellátást
biztosítunk.
Ha kérdése, észrevétele van a fentiekkel kapcsolatban, úgy kérjük, keresse a Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetségének munkatársát Szántó Juditot a szanto.judit@tehetseg.hu e-mail címen.

A pszichológiai tudományos diákműhely az NTP-HTSZ-M-18-as azonosítószámú pályázatból valósul meg.

