Társas lény – Zh2 kérdések

Kiskérdések:
Határozd meg mi az a priming! Milyen kísérlettel lehet kimutatni létezését?
Mutass példát egy szociális előfeszítésre a médiából!
Minek a rövidítése az “IAT”! Mit mér – és ez miért különbözteti meg más pszichológiai
tesztektől?
Határozd meg mit értünk azon, hogy egy attitűd implicit! Mutass rá példát!
Mik a negatív implicit attitűd jelei? Mutass egy példát!
Sorolj fel példákat az IAT amerikai illetve magyar honlapján található tesztjeire!
Magyarázd meg miért fontos, hogy gyors legyen a válasz az IAT-ben!

Mik a nem verbális kommunikáció funkciói?
Mik az alapvető különbségek a verbális és a nem verbális kommunikáció között?
Határozd meg röviden mi a mikro-arckifejezés!
Sorold fel legalább 5 különböző csatornáját a nem verbális kommunikációnak!
Határozd meg mi a proxemika! Milyen alapegységei vannak?
Határozd meg mi a homlokzat! Mik tartoznak ide? Mutass példát!
Sorold fel az iskolai feleltetés mellett és ellen szóló érveket!
Milyen kapcsolat található a jutalmazás és az önattribúció között? Mutass példát! Milyen
következményekkel járhat ez az iskolában?
Milyen kapcsolat van egy tanuló szempontjából a tanárváltás és a pygmalion-effektus között?
Mi a különbség a preventív és a reaktív fegyelmezés között? Melyiknek mi az előnye?
Mi a kapcsolat a tanár pozicionális hatalma és tekintélye között?
Mi a különbség a meta-kommunikáció és a nem verbális kommunikáció között? Mutass
példát!

Nagykérdések:
Mik a nem verbális kommunikáció funkciói és csatornái? Milyen viszonyban állnak ezek
egymással?
Miből lehet következtetni arra, ha valaki hazudik – és miért?
Mi az univerzális arckifejezés? Melyek ezek? Honnan tudjuk, hogy ezek valóban
univerzálisak?
Milyen burkolt formái vannak az érzelmi arckifejezésnek Paul Ekman szerint?

Fejtsd ki mi az a Pygmalion effektus! Milyen mechanizmusok magyarázzák a működését?
Mondj példákat egy tanár meta-kommunikációjára! Mit tud elérni ezek segítségével?

Fejtsd ki, mit mér az IAT és hogyan! Miért hasznos ez?
Fejtsd ki, hogyan alakulhatnak ki olyan automatikus preferenciáink, amiket nem szeretnénk,
hogy legyenek! Mit lehet tenni ezek megváltoztatása érdekében?
Mi a magyarázata a fekete emberek enyhe automatikus preferenciájának a fehér emberek
mellett? Milyen társadalmi okokat lelhetünk fel e mögött, és mit lehet kezdeni egy ilyen
szituációval?
Milyen magyarázatokat találhatunk arra, hogy az idősek nem rendelkeznek saját-csoport
preferenciával gyakran még explicit szinten sem? Milyen következtetéseket vonhatunk le
ebből a jelenségből a társadalmaink működését illetően?
Milyen módokon lehet a viselkedésen keresztül csökkenteni bizonyos negatív attitűdöket, és
miként növelni a pozitívakat?

