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Szokolszky Ágnes egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte. PhD 
fokozatát az Egyesült Államokbeli University of Connecticut Pszichológiai Intézetében szerezte, 
kísérleti lélektan szakágon. Ezen a tanszéken több éven át szerzett kutatási és tapasztalatokat. 
oktatott pszichológia kurzusokat. „Using an object as if it were another: The perception and use of 
affordances in pretend object play” című Ph.D. disszertációját az intézetben működő Center for the 
Ecological Study of Perception and Action (CESPA) keretében védte meg. 1996 óta dologzik a 
Szegedi Tudományegyetem Pszichológia Tanszékén, majd Pszichológiai Intézetében. 2005 és 
2014 között az Intézet vezetője volt, 2011 óta a Kognitív-  m és neuropszichológiai tanszék 
vezetője.  2007-ben habilitált. Elméleti orientáltságú érdeklődési területei az ökológiai 
pszichológia (különös tekintettel a James és Eleanor Gibson nevével jelzett irányzatra), a kognitív 
tudomány és ezen belül is a kognitív fejlődéslélektan elméleti kérdései, valamint a pszichológia 
története és kutatási módszerei. Empírikus kutatási területe a gyermekkori mintha játék és metafóra 
használat, valamint az affordancia-észlelésen alapuló tárgy- és eszközhasználat. 

Választható műhelymunka és szakdolgozati témák:  
Elméleti dolgozat  

o A kognitív tudomány egyes problémaköreinek újraértékelése az embodiment paradigma 
keretében 

o Rendszerelméletek (systems theory) a pszichológia történetében és jelenében, ezen belül 
dinamikus rendszerszemléletű kutatási programok a pszichológiában 
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o A magyar pszichológiatörténet egyes fejezetei 
o Egyéb egyeztetett témák 

 
Empirikus kutatási témák:  

o “Mintha” játék tárgyakkal, óvodás korban 
o Vizuális metafóra észlelés 
o Kreatív eszközhasználat 
o Egyéb egyeztetett témák 
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