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Abstract: The study examines the intrinsic, energizing motivations among the group of decisive 
factors in school performance. Our personal experience as school psychologists emphasizes the 
aspects neglected by the school practice, like the natural activity needs of the child, the 
susceptibility for the novel things and the self-exceeding desire. A second goal is to study the 
positive and negative implications of a teacher’s personality within a specific school-community. 
The research emphasizes the importance of the teacher’s carrier-commitment in the 
development of a positive relation between the pupil and a school-subject. In order to achieve 
this it would be necessary to change the trend in the teacher-training, and near the professional 
instruction it should be more accentuated the personality development of the future teachers. 
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phobia . 

 

Az iskolában dolgozó pszichológussal szembeni elvárások között első 
helyen áll a tanulási nehézségek okainak felfedezése, a megfelelő 
módszerek, eszközök és megoldások keresése a tanulásban mutatkozó 
kudarcok megszűntetése érdekében. A tanulási problémák hátterében 
legtöbbször érzelmi, motivációs tényezők találhatók, s csak egy kis 
hányadában játszik szerepet a képességhiány. A mindenapi gyakorlat 
során,  már az elemi osztályokban észrevehető, ha egy gyermek nem tud az 
általános iskola követelményeivel lépést tartani, és további fejlődéséhez 
különleges bánásmódra, lassúbb ütemre, vagy speciális oktatásra van 
szüksége. Így tehát, a gyermekek ezen csoportja korán  kiszűrhető, illetve 
megfelelő korrekcióban részesíthető. Amennyiben a tanulási problémák 
később, hirtelen és minden előzetes jel nélkül jelentkeznek, feltételezhető, 
hogy a motivációs alap ingott meg, illetve sérült.  

Az érzelmi tényezők és a hozzájuk kapcsolódó motiváció képezik az 
iskolai tanulás hajtóerejét, de ez a viszony fordítva is működőképes: a 
sikeres iskolai tevékenység megerősíti a pozitív érzelmi viszonyt, míg a 
sorozatos sikertelenség, kellemetlen tapasztalat negatív érzésekkel hálózza 
be a tanulást, és arra készteti  a gyermeket, hogy az iskolai tanulást kerülje 
és  pótcselekvésekben keresse a sikert.  

Úgy tűnik tehát, hogy a motiváció problémája kulcskérdés az iskolai 
tanulás eredményessége szempontjából, így természetesnek tekinthető, 




