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A figyelem általános érzékelése

A bennünket körülvevő tárgyak és jelenségek érzékszerveinken keresztül hatnak az agyra, miközben érzékelést, észlelést, elképzelést, gondolkodást, érzést és más pszichológiai folyamatokat indítanak meg. Mindezek a külvilág visszatükröződései a tudatban. Az állatoknál ezek a külső hatások biológiai jelentőségűek, az embernél a társadalmi és személyi jelentőség is nagy szerepet játszik.

Az, hogy a külső hatásokat különbözőképpen fogjuk fel a figyelemtől függ. A leggyakoribb vélemény a figyelemről az, hogy tulajdonképpen nem más, mint a tudatunknak egy meghatározott tárgyra vagy jelenségre történő irányultsága és koncentráltsága.

Jellegzetességei:
	Irányultságon azt értjük, hogy egy bizonyos tárgyat vagy jelenséget (szándékosan vagy önkéntelenül) kiválasztunk a többi közül. 

A koncentráltság pedig elszakadás mindattól, aminek az adott tárgyhoz vagy tevékenységhez nincs köze.
külső vagy belső dologra irányul: tárgy vagy gondolat
nem önálló : nem létezhez valamilyen pszichés folyamattól függetlenül, csak figyelmesen gondolkodhatunk, észlelhetünk, emlékezhetünk, de egyszerűen csak figyelmesnek lenni nem lehet.

A figyelem tehát az ember pszichés tevékenységének sajátsága vagy jellegzetessége.

Szükséges…
A környezet teljes felfogásához: nézni és látni, hallgatni és hallani
	A produktív gondolkodáshoz: ahol nincs figyelem, ott az embernek nincs tudatos kapcsolata azzal, amit csinál, így produktív gondolkodás sincs.
A gyorsabb emlékezetbe véséshez: tanulásnál fontos
A tananyag befogadásához és megértéséhez: nehéz anyag 1x figyelmesen elolvasni
A jártasságok kialakulásához az első stádiumban: bicajozás, autóvezetés

A figyelemtől függ:
Az akarati tevékenység célirányossága, ereje, az elhatározás szilárdsága
	Az indítóokra való reagálás
Érzelmek (pl.: vélt félelem)
Alkotómunka
–K. Sz. Sztanyiszlavszkij: „Az alkotás elsősorban teljes testi és lelki koncentrációt kíván.”
Kiváló alkotók elsősorban erősen fejlett figyelmi képességeikkel tűnnek ki.

A megfelelő mértékben kifejlődött figyelem gyakran válik megfigyelőképességgé, a személyiség intellektuális tulajdonságává és figyelmességgé, tehát erkölcsi tulajdonságává, amely tapintatban, együttérzésben, a másik ember megértésében nyilvánul meg.

A figyelem fajtái
Kontrollált figyelem: a ráirányulás tudatos mentális erőfeszítés eredménye. Olyan jelenségek, tárgyak megfigyelésére bírjuk rá magunkat, amelyek különben nem keltenék fel a figyelmünket, de készek vagyunk ezt felfogni, és erre törekszünk is.
Automatikus: tudatos odafordulás és erőfeszítés nélkül zajlik
	Első jelzőrendszer: Környezetünk külső (tárgyi) ingerkeltők (hangok, szagok, a tárgyak formája, stb.) révén gyakorol hatást az emberre. (Pavlov)
	Második jelzőrendszer: Ami a világban végbemegy a szó révén is felfogjuk, és ez a második jelzőrendszer.

Az önkéntelen figyelem függ:
Külső ingerkeltők tulajdonságaitól
	Ingerkeltők erőssége, kontraszthatás (éles fény, erős hang, fájdalom, erős szag, leeső ceruza vs táska)
Mozgás: rovargyűjtés, kaméleon
Szokatlan inger: gázszas
	Az ember belső állapotától
	Szükséglet, érdeklődés, a szervezet általános állapota (koncertplakát)
Fizikai állapot (beteg ember)
Megszerzett tapasztalat, felhalmozott ismeretek (szakember)

Kontrollált figyelem
Történelmileg a munka hozta létre.
	A figyelem fölötti hatalomnak óriási jelentősége van.
Kétféleképpen képzelhető el:
	Nagy akaratmegfeszítést követel (nehéz, érdektelen anyag, nagy feszültségérzettel társul)
Nem követel nagy erőfeszítést: az ember előtt álló munka erős ösztönzője a koncentrálásnak, ill. az ember szokásává vált koncentrálni.

A kettő nem választható el élesen egymástól.

