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                                                          Édesanyám emlékének ajánlom 

 

ELŐSZÓ 

 
A disszertáció megírására készülve találkoztam Eriksonnak az életciklusról írt 

gondolataival, melyek oly szépen és költőien fogalmaznak meg egy életérzést, és egy 

életfilozófiát, hogy ennek szellemisége és mély eszmei tartalma iránytűként szolgált 

munkám elkészítésében.  

„Miközben megfigyeljük az életet, egyszersmind meg is merülünk benne; ez a körülmény 

megfoszt bennünket attól a lehetőségtől, hogy korunk és körülményeink korlátozott 

nézőpontjain képesek legyünk felülemelkedni.  

A vallásos világmagyarázatok zömükben mindent átható rendezőelvek szerint tekintenek 

az emberi életútra. Az egyik vallás az újjászületések szakadatlan spiráljaként szemléli a 

földi létet, a másik az üdvözülés és kárhozat válaszútjait látja benne. 

Az eltérő életmódok hátterében az életszemlélet többé-kevésbé nyíltan megfogalmazott 

változatai állnak. A megfontolt ember az életre tekintve kaptatókat és ereszkedőket 

láthat, melyek között az érettség biztonságos fennsíkja terül el: a versengő a látványos 

siker és a váratlan felejtés tükrében szemléli életét. A tudós az élő szervezetet látja, 

amely a születéstől a pusztulás felé halad, vagy tágabb értelemben az egyént, mint a 

genetikai lánc egyik tagját, vagy azokat a kulturális mintákat, melyek az életfolyamat 

kitüntetett fordulópontjait az átmenet rítusaival erősítik meg. 

Az életút mintázódási elvének megválasztásakor figyelembe kell vennünk tehát, milyen 

eszmei örökség áll mögöttünk – a magam öröksége”  a pszichopedagógia, a 

gyógypedagógia, a speciális pedagógia és a pszichoterápiás képzések. 

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán és az ELTE Bölcsészettudományi Karán 

– sok ideálként tisztelt tanáromtól az ember nevelhetőségébe vetett hitet kaptam. A 

gyógypedagógiától a gyenge, a kiszolgáltatott, a támogatásra és védelemre szoruló 

ember tiszteletét. A speciális pedagógiától és pszichoterápiás képzéseimtől a 

humanisztikus pszichológia szemléletét, az analitikus, az analógiás és szimbolikus 

gondolkodás és integrálás szellemét. Pszichoterápiás mestereimtől a rogers-i: 

„kongruencia, empátia, elfogadás”, átélésének tapasztalatát. 

Tudva, hogy az ember soha el nem érheti az ideálokat – ez a retrospektív összegzés a 

saját szakmai és emberi életutam áttekintésére adott lehetőséget. 
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Visszatekintve, így már egy hosszabb távlatból is láthatom, hogy a nevelés, a 

pedagógus-személyiség, még szűkebben – a testnevelő tanár személyisége, és 

személyiségfejlesztése – köré épült szakmai életutam. Az érés és a tanulás szálainak 

finom összefonódása immár egy egységes pályaívet alkot: törvényszerűen juttatva el a 

pedagógiai-pszichológiai segítő szakma új szemléletéhez. Mindig a segítő, támogató, 

előrevivő szemlélet vezérelt, s hogy a tudás kincsesládájából – és a magam 

tapasztalatából – ezeket a csodákat tovább tudjam adni másoknak. 

„Itt és most”: egyidőben vissza- és előretekintve számomra legszebb és legmélyebb Ars 

poetica: Teréz anya egyik gyermekotthonának felirata: 

„Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, m é g i s szeresd őket! 

Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeted, m é g i s 

tégy jót!  Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, m é g i s  érj 

célt!  A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, m é g i s  tedd a jót! A becsületesség 

és őszinteség sebezhetővé tesz, m é g i s  légy becsületes és nyílt! Amit évek alatt 

felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, m é g i s  építs! Az embereknek szükségük van 

segítségre, de ha segítesz, támadás érhet, m é g i s  segíts! A legjobbat add a világnak, 

amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, m é g i s  a legjobbat add a világnak, amid 

csak van !”   
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I. BEVEZETÉS 

 

Az elmúlt mintegy két évtizedben felgyorsult tempóban áramlanak hazánkba új 

szellemi, eszmei irányzatok, melyek a felsőoktatás pedagógiát sem hagyták érintetlenül. 

A hatékonyság központi fogalommá vált a társadalmi élet széles területén, így a 

felsőfokú szakemberképzésben is. Nem csak az oktatás hatékonyságának fejlesztése, az 

eredményes tanulási környezet megteremtése, a gyakorlatorientált, hasznos képzést 

nyújtó ismeretek megszerzése, hanem a felkészült, elméleti tudásukat azonnal a 

gyakorlatban is alkalmazni tudó szakemberek képzése került előtérbe. Addig, amíg az 

elmúlt évtizedek a fiatal szakembereknek a munkába állás után adtak lehetőséget a 

pályára való gyakorlati ismeretek megszerzésére, mintegy „belenőttek” a feladatokba  – 

ma már erre nincs idő. A gyakorlati felkészültséget– és tapasztalatot a felsőfokú 

képzésből kikerülve, azonnal birtokolniuk kell, mint ahogy a változásokhoz való gyors 

alkalmazkodás, „az élethosszig való tanulás” képességét is. Ezek megvalósításához 

azonban új módszerekre volt szükség, így a felsőoktatás pedagógiában is megjelentek a 

gyakorlatorientált, tapasztalatokra építő kiscsoport módszerek. 

A felsőoktatásban – a bolognai-folyamattal bekövetkezett strukturális és tartalmi 

átalakulás következtében – a felsőoktatás pedagógia kutatási területei is változásokon 

mentek keresztül. A tudásalapú társadalom kihívásai: 

        – a diplomák elértéktelenedése, 

– az elit- és tömegoktatás ellentéte, 

– elégtelen anyagi támogatás,  

– a szelekció háttérbeszorulása, 

– személytelen oktatás, tömegekhez nem illő módszerek,  

– piaci igények kiszolgálása, a hagyományos értékek elvesztése, 

– a tanári szerepek átalakulása (projekteket menedzselő, tanulásszervező, 

tanácsadó, tanulási anyagokat előállító, személyes kapcsolatokat építő) stb. 

menedzsment-kultúra témái köré csoportosulnak.  

„Az élethosszig tartó tanulás” új koncepciója az oktatás sokféle célját integrálja, az 

egyéni képességek kibontakozása, a személyiségformálás, a munkaerőpiacra való 

felkészítés és a társadalmi és kulturális élet gazdagítását egyaránt. A fő hangsúly 

azonban a motivációk és a készségek fejlesztésén van, melyek segítenek a többi cél 
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megvalósításában is. Egy 1993-as OECD vizsgálat kimutatta, hogy a közvélemény a 

specifikus ismeretek oktatása helyett nagyobbrészt olyan készségek megtanítását várja 

az iskolától, mint önbizalom, kommunikáció, problémamegoldó képesség, új 

technológiák elsajátítása – olyan készségek megtanítását, amelyek az elmúlt években 

egyre fontosabbakká váltak a munkavállalásban. Az oktatás és tanulás változásai érintik 

a tanárokat is, ezért nem szabad őket kihagyni, hiszen szakértelmük, motivációjuk, 

szervezeteik a változások fontos elemei lehetnek. (Mártonfi 1999) 

Közben felnőtt egy új generáció, akik immár a felsőfokú képzésbe kerülve más 

személyiségjegyekkel, más tanulás iránti motivációval, más neveltségi- és 

(viselkedés)kulturáltsági színvonallal, más igényekkel jelentkeznek az egyetemeken, 

főiskolákon.  

Mindezen változások következtében szükségessé vált az ifjúság – közöttük is a 

felsőoktatásban tanulók – mentálhigiénés gondozásának intézményi szintű kialakítása 

is. 

Míg a gyermek- és serdülőkor nevelési, beilleszkedési, tanulási, stb. gondjainak és 

problémáinak megoldásában az országos szintű Nevelési Tanácsadó, Családgondozó, 

Iskolapszichológusi hálózatok (és más intézmények) eredményes segítséget tudnak 

nyújtani, az ifjúsági korosztály problémáival intézményes segítség nélkül maradt. 

Miközben a felsőoktatásban eltöltött időszak az ifjúkori személyiségfejlődés 

konfliktusokkal, krízisekkel telített időszaka (Erikson, 1997), és a fiatal felnőttkor 

központi feladata az identitáskrízis eredményes megoldása után – az intimitás és 

szolidaritás vagy az izoláció – az önmagunkért és másokért érzett felelősségvállalás 

krízisének megoldása. 

A serdülőkori fejlődés azonban – többek között a megnövekedett tanulmányi idő miatt – 

nem zárul le a középiskolai tanulmányokkal. A szakirodalom (Marcia, 1966) ma már 

korai- középső és késői serdülőkort is megkülönböztet.  

A késői serdülőkor, ill. a fiatal felnőttkor problémái tehát egyidejűleg vannak jelen a 

felsőoktatásban. 

További konfliktusok okozói a megváltozott társadalmi követelmények igénye: az 

„élethosszig való tanulás”, a pályakezdő fiatalok elhelyezkedési nehézségei, a diplomás 

munkanélküliség, stb. – a hallgatói személyiségfejlődés és pályaszocializáció 
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krízishelyzetét nem csökkentik, hanem tovább fokozzák, mert az egyén jövőképét és én-

hatékonyságát teszik bizonytalanná. 

A TF-en, a gyakorlati oktatási-nevelési feladatokat ellátva, a hallgatókkal együtt 

dolgozva, a fiatalok gondjai, kérdései közvetve- közvetlenül érintettek engem is. 

Megoldásokat kerestem – kerestek sokan – az egyetemi, főiskolai kollégákkal együtt. A 

felsőoktatás pedagógia gyakorlati nevelési, pedagógiai, személyiségformálási kérdései 

fogalmazódtak meg bennünk. A magam részéről a TF-en a megoldást részben egy 

szemléletváltásban, részben a tanári hivatásra felkészülő hallgatók gyakorlati 

tapasztalatainak bővítésében láttam, ezért indítottunk kísérleti önismereti kiscsoportot a 

hallgatóknak. A kiscsoportok ezután szervesen beépültek az érdeklődő hallgatók 

felvehető kurzusai közé. Tapasztalataim szerint a kiscsoportokon való részvétel 

megkönnyítette a hallgatóknak az egyéni tanácsadás igénybevételének kérését, 

elfogadását is, ezért a TF-en is kialakult a felsőoktatási tanácsadás iránti igény, a többi 

felsőoktatási intézményhez hasonlóan. 

Ilyen előzmények után alakult meg 1995-ben a felsőoktatásban dolgozó szakemberek 

kezdeményezésére – a felsőoktatási hallgatókat segítő, támogató civil szervezet 

Ritoókné dr. Ádám Magda koordinálásával – a Felsőoktatási Tanácsadó  (FETA), 

melynek én is alapító tagja voltam. 

Dolgozatomban a felsőoktatás pedagógia alakulási folyamatának változásait követem 

nyomon a szakirodalom és saját – közel húsz éves kutatómunkám eredményeinek – 

összefoglalása tükrében. Szűkebben: a felsőoktatási tanácsadás, ezen belül a TF 

Diáktanácsadás megalakulásának kísérleti előzményeit, kialakulásának módszertani és 

hatásvizsgálati – kutatási eredményeit foglalom össze pedagógiai, nevelési, 

személyiségfejlesztési szempontból.  

Tudomásom szerint a szakirodalomban nincs olyan kutatás, mely ilyen hosszú időn 

keresztül végzett longitudinális vizsgálat eredményeit közölte volna, mint ahogyan az 

önismereti csoportok pedagógiai szempontú elemzéséről sem találtam szakirodalmi 

adatot. 
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1.1.  PROBLÉMAFELVETÉS  

 
A történeti hűség alapján kell idéznem kísérleti önismereti kiscsoportunk indulásának 

eredményeit:   

„Világszerte keresik az oktatásnak olyan – az eddigieknél hatékonyabb – módszereit, 

amelyek által az ismeretek a gyakorlatba közvetlenebbül átültethetők. Az egyetemektől, 

főiskoláktól joggal várja el a társadalom, hogy az onnan kikerülő fiatal szakemberek 

megfeleljenek a pálya gyakorlati követelményeinek. Régóta ismeretes, hogy bizonyos 

képességek hagyományos módon (jegyzetekből, előadásokból, vizsgára felkészülve) 

nem taníthatók. Úgy mondják: ezek elsajátítása „csak a gyakorlatban” történhet. Ilyenek 

például: az orvos-beteg kapcsolat, a vezetői magatartás, a pszichoterapeuta vagy a tanár 

munkája. Következik ebből az is, hogyha valaki akár sorozatban, jelesre vizsgázik a 

főiskolán a pedagógiai és pszichológiai tárgyakból, ez későbbi eredményes munkájának 

szükséges, de nem elégséges feltétele, így semmiképpen nem garancia arra 

vonatkozóan, hogy valóban jeles pedagógus válik belőle. 

A fenti pályák közös vonása, hogy bennük az emberi kapcsolat elsődleges, eredményes 

művelésük magas szintű szakmai tudás és valamiféle „rátermettség”, empátiás készség 

függvénye. Ez a „rátermettség” a közhiedelemmel ellentétben tanítható, fejleszthető, 

ennek módja azonban különböző okok miatt jelentősen el kell, hogy térjen a klasszikus 

(aktív tanár, passzív, befogadó diák) sémától. A más területeken is felmerült hasonló 

problémákra javasolt megoldás az aktív önismereti munka révén megvalósuló 

személyiségfejlesztés. Erre a II. Világháború után, az egymástól független területeken 

megindult kutatások a különböző típusú önismereti kiscsoportokat tartják a 

legmegfelelőbbnek.”(Simon, Acsai 1988). Kísérletképpen ezért indítottunk önismereti 

kiscsoportot a Testnevelési Főiskola nappali testnevelő tanár szakos hallgatóinak 1987-

ben. 

Ekkor még sem a társadalmi körülmények, sem a pedagógiai szemlélet, sem az oktatási 

rendszer nem volt elég nyitott az ilyen típusú kezdeményezésekre, annak ellenére, hogy 

a rendszerváltást megelőző társadalmi és politikai változások már fellazították az addigi 

diktatúra kereteit.  

Az önismereti kiscsoportok indításával akkori célunk az volt, hogy az elméleti 

felkészítés és a gyakorlati tanári munka között feszülő távolságot csökkentsük, a 
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hallgatók önismeretének mélyítésével és a tanári szerepviselkedés gyakorlati kipróbálási 

lehetőségével „a gyakorlat –sokkot” áthidaltassuk. 

Ennek ellenére a TF-en, mint erősen hagyományőrző és speciális felsőoktatási 

intézményben – még a szűk szakmai körökben is nehéz volt elfogadtatni egy 

mentálhigiénés típusú szemléletet, pedig a mindennapos tapasztalatok mellett a 

pedagógiai, pszichológiai és mentálhigiénés kutatások is jelezték, hogy szükség lenne 

kiscsoport-módszerek bevezetésére ezen felsőoktatási intézményben is. 

Az akkor még Testnevelési Főiskolán – intézményes szinten volt elfogadott szemlélet 

az „Ép testben ép lélek” illúziója, mely a testnevelésnek és a sporttevékenységnek csak 

a pozitív, egészségmegőrző, fejlesztő, közösségteremtő, stb. oldalát emelte ki és vette 

tudomásul. Ekkor még nem vált elfogadottá a WHO teljességre törekvő egészség 

megfogalmazása, mely szerint az egészség nem a betegség hiánya, hanem testi, lelki és 

szociális jólét.  

Még egy évtized kellett ahhoz, hogy a mentálhigiénés szemléletű sporttudományos 

kutatások is leírhassák: „A tapasztalatok is megerősítik immár, hogy a sportoló 

populációban a társadalom egészéhez hasonlóan markánsan jelen vannak a klinikai 

pszichológia kompetenciájába tartozó problémák, ezeket a sport az esetek egy részében 

kompenzálja, elfedi, máskor éppenséggel felszínre hozza.” (Frenkl 1999) 

Még egy évtized sem volt azonban elegendő ahhoz, hogy a sportszakmai és társadalmi 

köztudatba mélyen beivódott illúziót megváltoztassa, és elfogadtassa, hiszen a „sport”, 

mint „tudomány” hivatalosan csak 2004-től létezik.∗  

A sporttevékenység egészségmegőrző szerepének omnipotenciájába vetett hit azonban 

nehezen változik – különösen sportszakmai körökben. 

A sport, és különösen az élsport világa olyan sajátos mikromiliő, melyet a kívülállók, 

akik nem a „mozgás szerelmesei” – nehezen érthetnek meg. A „Citius, Altius Fortius,” a 

„Gyorsabban, Magasabbra, Erősebben”: a teljesítményről, a versenyről, a győzelemről 

szól. Minden sporttevékenységben elsősorban  az  önmagunkkal  szembeni  versenyről 

és győzelemről, az élsportban ezen felül az ellenféllel szembeni versenyről és 

győzelemről is. 

A TF ezért speciális felsőoktatási intézmény, mert sportszakembereket: testnevelő 

tanárokat, edzőket, – és ma már – egészségtan tanárokat, humánkineziológusokat, 

                                                 
∗ A Sporttudomány 5.7. minősítést a 154/2004-es Kormányrendelet alapján nyerte el. 
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rekreációs szakembereket, sportmenedzsereket képez, akiknek a mozgás, a sport, az 

élsport a „lét-elemük”, és pedagógusként, vagy más szakemberként is ezt a sport- és 

mozgás-szeretetet és szemléletet adják tovább.    

Az egészségtudatos szemlélet, magatartás és életforma ugyan óriási érték a 

mozgásszegény életmódot folytató társadalmi környezettel szemben, mégis szomorú 

statisztikai adatok árulkodnak a holisztikus értelemben vett testi-lelki és szociális jólét 

gyakorlati hiányáról. Ugyanakkor a sporttevékenység omnipotenciájába vetett hit 

veszélye – ha csak egyoldalú – is abban áll, hogy az aktív sportolás időszakában nagyon 

jól kompenzálhat és elfedhet különböző személyiségfejlődési hiányokat és torzulásokat, 

melyre már régen figyelmeztet a sportpszichológiai klinikai gyakorlat. (Buda 1984, Süle 

1988, 1990, Rókusfalvy 1990, Turnovszky 1988, Lénárt 1988, Vura 1988.) A megoldást 

éppen e holisztikus szemléletnek az elfogadása jelentené, mely a szomatikus, „fizikális” 

egészség mellé a lelki egészségvédelmet, a mentálhigiénét is azonos súllyal kezelné. (A 

szociális jólét társadalmi szintű probléma, különösen napjainkban…) 

Az 1980-as évektől ugyan elkezdődött egy lassú szemléletváltási folyamat a TF-en is, 

de a nagy rendszerek tehetetlenségi erejénél fogva a tévhitek is nehezen változnak és 

fordulnak meg. A gyökeres változás lehetősége mindig a következő generáció, a 

gyermek- és ifjú korosztály új szemléletű nevelésével kezdhető el. 

Az egyetemista korosztály, a 18-26 évesek a szakmai felkészülés időszakában még 

keresik egyéni szakmai identitásukat, nyitottak és – bár kritikusak – de befogadók. A 

„hallgatóbarát felsőoktatás” szellemében közös munkánk során bontakoztak ki azok a 

problémák, melyek megoldásához információra, segítségre, néha támogatásra volt 

szükségük, – csak meg kellett hallani kéréseiket. 

A hallgatói igények az elméleti felkészülési folyamatban a gyakorlati pedagógiai 

tapasztalatok hiányának felismerésében fogalmazódtak meg elsősorban. A 

pedagógiai tantárgyak, a különböző tantárgyi módszertanok, és a pszichológiai tárgyak 

elméleti elsajátítása a pedagóguspályára készülő fiatalokban új szemléletet és új 

igényeket vetett fel saját pedagógiai képességeiket és tudásukat illetően, mely a 

pedagógusi önismeretben gyökerezik.    

Különösen a harmad éves nappali tanár szakos hallgatók hiányolták a több tanítási 

gyakorlatot, a gyerekközegben töltött több időt – vagyis a gyakorlati pedagógiai 

képességek fejlesztését. 
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A pályaszocializációs folyamatban a végzés előtti év mindig kritikus periódust jelent a 

szakmai felkészülés tekintetében, hiszen a saját, egyéni szakmai identitás 

kialakításának fontos mérföldkövéhez érkezett. (Ritoók 1988) 

Az egyetemista korosztály pedagógiai, nevelési szempontból már az önnevelés fázisába 

érkezett, a klasszikus nevelési módszerek már csak nagyon óvatosan alkalmazhatók 

náluk. Ugyanakkor szükségük van elsősorban gyakorlati tudásra, tapasztalatokra, 

segítségre, néha támogatásra is – még akkor is, ha egészséges, fiatal felnőttek, és a 

sporttevékenység „mens sana in corpore sano” – az „átlagnál” több védettséget, erőt, 

kitartást, stb. biztosít számukra. Ezt az érési folyamatot segítik elő és gyorsítják meg – a 

saját élményeken keresztül – a különböző tematikájú kiscsoportok. Részben mint az 

önnevelés szolgálatába állított önismeret, részben mint a pályaidentifikáció „büntetlen 

gyakorlati, és gyakorlási felkészülési lehetőségei”.  

A felsőoktatás pedagógia új kérdésfeltevéseire, módszertani változásaira adott szakmai 

választ a 111/1997-es Kormányrendelet, mely a pedagógus képesítési követelmények 

kötelező elemévé tette valamilyen önismereti, személyiségfejlesztő csoport elvégzését. 

A Felsőoktatási törvény ezen felül előírja az egyetemi hallgatók mentálhigiénés 

védelmét és gondozását, melyet a felsőoktatási intézményekben a különböző Tanácsadó 

szervezetek látnak el.  

 

1.2. CÉLKITŰZÉSEK 

 
Új oktatási, nevelési, személyiségformálási módszerek kísérleti bevezetésekor, 

alkalmazásakor – mindig az eredményesség, de főleg a mérhetőség problémájába 

ütközünk. Különösen igaz ez akkor, ha egy más tudományterületen alkalmazott eljárás 

adaptációjáról van szó. A ma már széles körben alkalmazott önismereti, 

személyiségfejlesztő kiscsoport módszerek gyökerei a pszichoterápiás gyógyítás 

gyakorlatából eredeztethetők. Ugyanakkor szinte egy időben indultak interdiszciplináris 

kutatások és alkalmazási lehetőségek a tanácsadás és – viszonylag újabban – a 

pedagógia területén is.  

A pszichoterápiás csoportok eredményei hozhatták létre az egészséges populációra 

alkalmazott önismereti, személyiségfejlesztő kiscsoportok – ma már igen változatos 

módszertani formáit. Más főiskolákhoz, egyetemekhez hasonlóan kísérleti önismereti 
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kiscsoportunk elindításával a Testnevelési Főiskolán a nyolcvanas években mi is 

viszonylag járatlan úton indultunk el.   

Valóban nehéz elfogadtatni – még ma is – azt a holisztikus szemléletet, melyet a 

pedagógiai kutatási módszerek „etnografikus, szociálantropologikus, naturalisztikus, 

interpretatív” jelzőkkel fémjeleznek, (Falus 1993) és amelynek szellemében ez a munka 

született. 

Az innovációs kutatások jegyében alakult ki az a vizsgálati profil, amelyben ezt a 

problémát több oldalról kívánom megközelíteni és áthidalni. 

Ez a következő:  

• Hallgatói igényfelmérés a diáktanácsadó működése iránt, 

• Kozéki-féle személyiségvizsgálat felnőtt változata, 

• Katamnesztikus kérdőív a hallgatók számára 

• Pintér-féle kapcsolati kérdőív (EKL) 

• Kvalitatív vizsgálat – hallgatói írásbeli vélemények 

 

Kutatásaimban célul tűztem ki egy speciális önismereti kiscsoport metodika 

kidolgozását, valamint hogy empirikus vizsgálati eredményekkel bizonyítsam:  

 

1. Az egészséges fiatal felnőtt korosztálynak is vannak olyan konfliktusai, problémái, 

krízishelyzetei, melyek szakszerű tanácsadási segítséget igényelnek. A hallgatói 

igényfelmérés célja a felsőoktatási tanácsadás iránti hallgatói igények kutatási 

eredményekkel alátámasztott bizonyítása volt. 

2. A második rész a speciális önismereti kiscsoport metodika alapján vezetett – közel tíz 

év alatt működő önismereti kiscsoportok hallgatóinak vizsgálati eredményeit 

tartalmazza. A kutatás célja annak bizonyítása, hogy a kiscsoportok hatékonyan 

működnek a hallgatók önismeretének fejlesztésében, ezáltal segítik a személyiség 

érését és a pályaszocializációs folyamatban megszerezhető pedagógiai képességek 

gyakorlati tapasztalatainak megszerzését.  

3. Célom továbbá kutatási eredményekkel bizonyítani, hogy a kiscsoport-módszerek 

eredményesen alkalmazhatók a hallgatók személyiségfejlesztésére, és ezáltal a 

pályaidentifikáció eredményesebbé tételére. 
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1.3. KÉRDÉSFELTEVÉSEK 

 

A kutatás célkitűzései kapcsán a következő kérdésekre keresek választ:  

1) Szükségük van-e a TF hallgatóknak egyetemi tanulmányaik alatt szakszerű segítségre 

különböző problémáik (tanulmányi, magánéleti, sportbeli, stb.) megoldásában? 

2) Ha igen, milyen irányú segítséget igényelnének az egyetemtől? 

3) Hajlandók-e öntevékenyen részt vállalni saját és hallgatótársaik problémáinak 

megoldásában? 

4) Igénylik-e önismeretük, személyiségük fejlesztését? 

5) Eltér-e az önismereti kiscsoportokba járó hallgatók személyiségprofilja a csoportba 

nem járó hallgatókétól, és ha igen, milyen személyiségvonásokban? 

6) Eredményesek-e az önismereti kiscsoportok a hallgatók önismeretének, 

személyiségének fejlesztésében? 

7) Milyen típusú kiscsoport-módszer a legalkalmasabb a hallgatók önismeretének, 

személyiségének fejlesztésére? 

8) Elégedettek-e a hallgatók önismeretük fejlődésével? 

9) Elégedettek-e a csoportvezető munkájával? 

 

1.4. HIPOTÉZISEK 

 

A felmerült kérdések alapján a következő hipotéziseket állítottam fel: 

1) A felsőoktatásban tanuló egészséges fiataloknak is szükségük van információkra, 

támogatásra, tanácsadásra – a sporttevékenység kompenzáló szerepe ellenére – a 

Testnevelési Főiskolás hallgatóknak is. Feltételezem, hogy a TF-en is szükség van 

felsőoktatási tanácsadó szervezetre. 

2) Gyakorlati tapasztalataim alapján a hallgatók igénylik önismeretük fejlesztését, 

gyakorlati pedagógiai tapasztalataik növelését. 

3) Feltételezem, hogy az önismereti kiscsoportot igénylő hallgatók személyiségprofilja 

– segítségkérési igényük miatt – eltér a csoportba nem járó hallgatókétól. 

4) Feltételezem, hogy a személyiségfejlesztő csoportok hatékonyságát a 

csoportvezetőről alkotott hallgatói vélemények igazolni fogják. 
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5) Feltételezem, hogy az önismereti kiscsoportok eredményes működése elősegíti a 

hallgatók  

– személyiségének érését és önismeretük fejlődését,  

      – személyes problémáik változását,   

– a környezetükhöz való jobb alkalmazkodást,  

– interperszonális készségeik fejlődését,   

– társkapcsolataik minőségi változását, melyet az e célra kidolgozott vizsgálati     

     módszerekkel bizonyítani lehet.  

6)  A kvalitatív (minőségi) vizsgálat eredményei megerősítik a kvantitatív (mennyiségi) 

eredményeket, vagyis interpretálják a Pintér-féle empátia, kongruencia, elfogadás /EKL/ 

kérdőív kategóriáit, alátámasztják a csoporton belüli változás /gyógyító/ tényezőit, és a 

pedagógiai identifikáció fontos személyiségjegyeit.     

 

2. SZAKIRODALMI  ÁTTEKINTÉS 

 
A felsőoktatási diáktanácsadók kiakulásának szükséglete iránti igények társadalmi, 

intézményi, pedagógiai és pszichológiai szempontú hátterének áttekintése 

interdiszciplináris jellegű. Az érintett tudományok szakirodalmából csak a munkámhoz 

legszorosabban kapcsolódó kutatásokat ismertetem.  

 

2.1. A TÁRSADALMI HÁTTÉR JELLEMZÉSE 

 

Az emberi személyiségfejlődés mindig egy adott társadalmi-gazdasági környezetben 

megy végbe, az adott kultúra törvényei, szokásrendszerei, írott és íratlan szabályai 

határozzák meg a társadalomba való beilleszkedésének folyamatát.  

Bronfenbrenner (1979) az emberi fejlődésről alkotott elmélete szemléletesen  ábrázolja 

azt a megközelítést, melyben az emberi fejlődés, a „társadalmi lénnyé válás” – a 

szocializációs folyamat a makro- exo- és mezo- rendszerek hatásainak tranzakciójában 

végbemegy.  
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1. ábra A szocializáció ökológiai modellje∗ 

 
A „mikro-rendszer” azokat a személyeket (szülők, testvérek, a tágabb család, nevelők, 

orvosok, stb.) és tevékenységeket tartalmazza, melyekkel a gyermek közvetlen, 

személyes kapcsolatba kerül.  

A „mezo-rendszer” az a tér, melyben a mikro-rendszer személyei interakcióba lépnek 

egymással, pl. szülő és iskola, szülő és orvos, stb. 

A „exo-rendszer” a gyermek életének nem személyes kapcsolatai, melyek mégis 

közvetetten befolyásolják a fejlődését. Pl. a szülő munkahelyének történései, a 

családnak nyújtott egészségügyi, oktatási, jogi szolgáltatás, stb. 

A „makro-rendszer” mindezen rendszereket magába foglalja. A szubkultúrát és a 

kultúrát jelenti, az adott társadalmi osztályt, melyhez a család tartozik, illetve a 

szociális-gazdasági státuszt, a törvényeket, normákat, értékeket, melyek meghatározóak 

a családok életében. (Bronfenbrenner, 1979) 

A rendszer modelljén világosan látszik, hogy a makro-társadalmi körülmények hogyan 

befolyásolják a különböző csatornákon keresztül az egyén fejlődését. A fejlődés akár 

makro-társadalmi, akár egyéni, individuális szinten vizsgáljuk, mindig folyamatok és 

tranzakciók eredménye, mindig kontinuitásában érvényes, ok-okozati összefüggések 

levonását csak ezen a módon teszi lehetővé. 

A XX. század történelmi viharai alapjaiban felforgatták – az európai országokhoz 

hasonlóan – a magyar társadalmi- gazdasági viszonyokat is. Különösen a II. 

Világháború után kialakuló új politikai rendszer indított el olyan migrációs 

tendenciákat, ahol az egész addigi társadalmi rétegeződés, gazdasági struktúra és a 

                                                 
∗ Forrás: Bronfrenbrenner, 1979 
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társadalmi intézményrendszerek, illetve alrendszerek is mélyreható változásokon 

mentek keresztül. 

Közismert, hogy „tökéletes”, devianciamentes társadalom nem lehetséges (Andorka 

1997), de az emberi történelem során ilyen robbanásszerű és felgyorsult ütemű 

változások évszázadokon át nem mentek végbe. 

A szociológiai szemlélet történelmi alakulásának folyamatában ismertetve foglalja össze 

azokat a társadalmi-gazdasági körülményeket, melyek kialakították a mai magyar 

társadalom intézményeinek helyzetét.  

Vingender (2002) a devianciák szempontjából vizsgálja a társadalmi- és kulturális 

változásokat, megállapításai szorosan kapcsolódnak saját kutatási témámhoz, 

holisztikus szemléletet is tükröznek.  

Áttekinti azokat az intézményi diszfunkciókat, melyek nyilvánvalóan hozzájárultak 

azokhoz a problémákhoz, melyek a felsőoktatási tanácsadás civil szervezetének igényét 

is kialakították.  

Megállapítja: „…magyar sajátosság, hogy az anómiás helyzetek mélyen beivódtak a 

társadalom szervezetébe. Az érték- és normaválságok, a kulturális célok 

megvalósításához hiányzó eszközök, a társadalmi illegitimitások általában nem 

maradtak meg a társadalmi tudat szintjén, nem csupán kulturális és lelki krízishelyzetet 

teremtettek, hanem a társadalom intézményrendszerében, struktúrájában és működési 

mechanizmusaiban is objektiválódtak és ezért szervesen beépültek a társadalom 

makrorendszerébe. Mindez azt jelenti, hogy a mai magyar társadalomnak nem csak az 

aktuális anómia helyzetekkel kell megküzdenie, hanem a múltból magunkkal hozott és 

ma is ható szituációk következményeivel is.”  /i.m. 13.o./ 

A magyar társadalom intézményei – történeti alakulásuk miatt – tehát ugyanolyan 

szétesett, fellazult állapotban vannak, mint az egész társadalom.  

A legalapvetőbb és mégis a legdöntőbb jelentőségű a család funkcióvesztése, mert a 

társadalom legkisebb, de legfontosabb elsődleges szocializáló és integráló intézménye.  

Erre épül a magyar iskolarendszer, sok-sok ellentmondásával, és az iskolával szemben 

támasztott társadalmi igények ambivalenciájával, s ennek következtében az iskolai 

másodlagos, szocializációs folyamat elégtelenségeivel. 

A szocializációs folyamat alapjainak szétesése a kortársközösségek szerepének és 

jelentőségének változását, sokszor káros/kóros megjelenési formáit idézték elő. 
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2.1.1. A család 

A család a legfontosabb személyiségformáló tényező, primer, elsődleges szocializációs 

színtér, mely alapvetően meghatározza a társadalomba való beilleszkedés adaptációs, 

vagy inadaptációs kulcspontjait. 

A családokra egyre jellemzőbb a funkcióvesztés: „A szülő csak részben vonható 

felelősségre gyermeke fejlődéséért. Szülészek segítik világrajövetelét, gyermekorvosok 

felelősek a betegségeiért és a gyógyulásáért, tanárok a tudásáért. Az üzlethálózat és az 

élelmiszeripar az élelméért s a televízió a mítoszaiért… A bűnözés és ifjúsági bűnözés, 

az öngyilkosság és idegösszeomlás egyre emelkedő statisztikai adatai…meggyőztek 

arról, hogy a jóléti intézmények ugyancsak tökéletlenül helyettesítik a családot.”– írja 

Christopher Lasch erről a nálunk is dominánssá váló jelenségről.” (idézi Vingender 

2002) 

„Ha mindezeken túl figyelembe vesszük azt is, hogy a család hivatott a társadalom 

kulturális reprodukciójának alapvető feladatát is betölteni (szocializáció), akkor nem 

nehéz belátni, hogy a család dezintegrációja nem csak következménye a társadalmi 

folyamatoknak, hanem oka is a jövő társadalmi állapotának.”(i.m.19.o.) 

A család, mint értékközvetítő rendszer, az ipari forradalom óta (addig évszázadokon át 

szinte változatlan funkciója helyett) – jellegzetes változáson ment keresztül: gazdasági 

egységből fokozatosan gazdálkodó egységgé alakult át. Vagyis tagjai nem közösen 

termelik meg a javakat, csak közösen költekeznek. Ezzel párhuzamosan az addig több 

generációs „nagycsalád”-i szerkezet felbomlott, (melyben több generáció élt és 

gazdálkodott együtt) és apa-anya-gyerek (jobb esetben gyerekek) un. „nukleáris 

család”-jává vált. A hagyományos keretek felbomlásával együtt új társadalmi szerepek, 

attitűdök, értékek bontakoztak ki – a női szerep, a válás, a „szingli” életvezetés, a 

családon belüli munkamegosztás, a női karrier-építés, a gyereknevelés, és szinte 

valamennyi családhoz kapcsolódó funkció tekintetében. (Ranschburg, 2006) 

Mérhetetlen károkat okozott a családok szerkezetében és funkciójában egyaránt a nők 

munkába állítása, és ezzel a hagyományos női szerepek átalakulása. Az anyai funkciók 

jelentős része a bölcsődére, az óvodára és az iskolára hárult.  

A hagyományos nagycsaládokban nem kellett az anyáknak „játszóházakba”, „baba-

mama klubokba” vinniük gyermekeiket, hogy ott „ölbeli játékokat” tanuljanak maguk is 

– gyermekeikkel együtt. 
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Tovább gondolva a nevelési folyamatot: ma már a gyerekek tanítják szüleiket és 

nagyszüleiket a számítógép, az Internet, a mobiltelefon, stb. használatára, – megfordulni 

látszik az ismeretátadás – és nevelés /?/ hagyományos rendszere is. 

Természetes, hogy az alapok sérülése az egész további személyiségfejlődés  

gyengülését idézi elő. Így a nagycsaládok felbomlásával, az anyai és apai szerepek 

megváltozásával szétestek a családi keretek, megnőtt a válások aránya, az egyszülős 

családok mennyisége, új társadalmi, nevelési, és pszichológiai problémákat okozva. 

 

Ma már a nukleáris családoknak is több típusát különböztethetjük meg: 

– A „hagyományos nukleáris család”, ahol a férj „otthonon kívüli” munkahelyen 

dolgozik, míg a feleség a gyermekről gondoskodik, akár úgy is, hogy otthoni 

munkát vállal. 

– Az „inverz család”, ahol a felség dolgozik „otthonon kívül”, és a férj látja el a 

gyermekgondozás feladatkörét. (Ez Magyarországon igen ritka.) 

– A „modern család” – ahol mindkét szülő főállású munkahelyen dolgozik, és a 

gyermek napjának jelentős részét az életkorának megfelelő intézményekben, 

vagy esetleg a nagyszülőknél tölti. (Jamieson, 2002) 

 

A válások magas arányával együtt nőtt az egyszülős családok aránya, vagy az un. 

„megosztott családok”, száma, melyekben a „közös szülői felügyelet” jogintézménye 

kapcsán az elvált házastársak tovább őrzik szülői jogaikat, és hol az apánál, hol az 

anyánál tölt ugyanannyi időt a gyerek.  

A két generációs „atomisztikus” családokra ugyanakkor más pszichológiai légkör és 

tranzakciók jellemzők, mint a több generációs családokra. Vikár (1980) így fogalmazza 

meg: az ilyen mai családoknak az „érzelmi légköre sűrűbb, mint valaha”. Erősebb 

ugyan az egymásrautaltság, a kötődés mértéke, de az ellentétek, a konfliktusok nyomán 

keletkezett indulatok, feszültségek is nagyobbak. Nincsen ott a nagycsalád sokféle 

kapcsolati rendszere, akik „villámhárítókét” bölcsebben tudnák csillapítani az érzelmi 

kitöréseket, és megakadályoznák az indulatok elszabadulását, szélsőségessé válását.  

Tegyük hozzá, hogy kevesebb mintája, modellje van a gyereknek a különböző 

viselkedési-, magatartási, problémamegoldási és konfliktuskezelési módok 

elsajátítására, megtapasztalására is – ezáltal pedig a szociális tanulási formák: az 
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utánzás, a modellkövetés, az interiorizáció és az identifikációs folyamatok is 

szegényesebbé, hiányossá válnak. 

A különböző családtípusok nyilván nem egyenlő eséllyel tudják ellátni gyermeknevelési 

feladataikat, mégis a hagyományos teljes család statisztikailag nagyobb eséllyel oldja 

meg a szociálisan jól adaptált gyerekek nevelését. (Ranschburg, 2006) 

 

1.2.2. Az iskola 

 A másodlagos szocializáló funkciókat az iskola intézménye is csak ambivalensen tudja 

teljesíteni Magyarországon. Ez elsősorban az elsődleges, családi szocializáció 

torzulásaiból adódik, melyek az iskolára hárítottak hagyományosan családi nevelési 

feladatokat is. 

Az iskola intézményrendszerében nem csak a szűken vett közoktatási rendszert vesszük 

figyelembe, hanem a felsőoktatást, ezen belül is a pedagógusképző intézmények 

átalakulási, változási folyamatát is. 

Szociológiai szempontból: 

– a magyar iskolarendszer egyértelműen szelektáló intézmény,  

– rendkívül túlszabályozott, kevés autonómiát enged a gyerekeknek, alapvetően 

autoriter, tekintélyelvű alapon működik,  

– lassan követi a társadalmi-gazdasági változásokat,  

– az egyre több funkcióval ellátott iskolák létproblémákkal küzdenek, fel kell 

vállalniuk megkérdőjelezhetően kompetenciájukba tartozó funkciókat is (lelki 

gondozás, személyiségfejlesztés, szórakoztatás stb.),  

– a pedagógus társadalom is éppúgy szenvedő alanya a dezintegráltságnak, mint 

a tanulók, mert egzisztenciálisan, morálisan, szakmailag és pszichés értelemben 

is kiszolgáltatottak.(Vingender 2002) 

Az iskola, – mint másodlagos szocializációs szintér – tehát Bronfenbrenner, (1979) 

elméletének alapján – mintegy ütközőponttá vált egyrészt a család hiányos 

működésének, másrészt a makrorendszerek átalakulási folyamatának tranzakciójában. 

„Az iskolának pedagógiai „üzemzavar”-ként kell kényszerűen észlelnie a társadalmi 

élet patologikus tüneteit, olyan társadalmi elvárások nyomásában, melyben 

megkívánnák, hogy az iskola ne csupán személyiségépítő, hanem reparatív-korrekciós 

műhely is legyen.” (Bagdy, Telkes,1988) 
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Hovatovább azt várjuk az iskolától, a pedagógusoktól – írják – hogy egy személyben 

képviseljék: 

„1. a személyiségformálásban betöltendő evolutív (fejlesztő-fejlődési) funkciót, 

2. az oktató, ismeretátadó funkciót, tehát „edukátorok” legyenek, 

3. teljesítsék a családi szocializáció mulasztásaiból rájuk háruló reedukatív-korrekciós 

(vagy terápiás) funkciót, 

4. legyenek zavarfelismerő, szűrő diagnoszták, 

5. a családdal való kapcsolatban vállalják a familiáris rekreációs (családgondozó, 

családterapeuta) funkciót, 

6. és a gyermek személyiségfejlődési, magatartási zavarainak helyrehozó (pszicho-

terapeutai) funkcióját.” (i.m.19.o.)  

Megállapítják, hogy ezeknek az elvárásoknak sem az iskola, mint intézmény, – sem a 

pedagógusok, mint edukátorok – nem tehetnek eleget. Az első két funkciót, mely (a 

szorosan vett kompetenciájukhoz tartozik) – is csak hiányosan teljesíthetik, mert 

felkészítésükből „hiányzik az a gyakorlati emberformálási ismeretanyag, amely a 

pedagógusi önismeretben gyökereznék, és amely lehetővé tenné, hogy a pedagógus 

jártas legyen a lélektani munkában, a hatáskiváltás, befolyásolás, konfliktusfelismerés 

és -kezelés pszichológiai eszközeinek használatában, a nevelő-tanítvány kapcsolat 

megfelelő irányításában.” (i.m. 20. o.) 

Még kevésbé volt felkészített a pedagógus-társadalom a többi, (3-6.) nem szorosan 

munkájához tartozó feladatra, – ami egyenes következménye volt a szocialista 

rendszerben az ötvenes évek végéig száműzött pszichológiai kultúra hiányának.  

A család és az iskola funkciózavarainak „megoldása” egy újabb intézményrendszer – a 

Nevelési Tanácsadó hálózat – kialakítása volt. Az iskolában és a családban felmerülő 

különböző nevelési-, beilleszkedési-, tanulási-, magatartási stb. zavarokkal és 

problémákkal küzdő gyerekek felzárkóztatását és gondozását, – illetve a gyerek – család 

– pedagógus, triász, kapcsolati szférájának problémáit egy szakemberekből álló „team” 

segítette megoldani. A pszichológus, pedagógus, szociális gondozó, és az orvos 

komplex szemléletű munkája pótolta a családi és iskolai szocializáció hiányosságait. 

Az intézményrendszer további bővülését az l986-ban létrejött iskolapszichológusi 

hálózat jelentette, mely immár „a nevelőké, a pedagógusoké, az iskolaszervezeté és 

mindazoké elsősorban, akik a személyiségfejlődés és -fejlesztés e műhelyében a gyermek 
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(testi, lelki, szellemi, szociális) fejlődésén, egészséges, harmonikus kibontakozásán 

fáradoznak.” (Bagdy, Telkes, 1988) 

A „pedagógiai üzemzavar” megoldásában (a reformpedagógiai irányzatok mellett) a 

rohamosan fejlődő pszichológia, ezen belül a tanácsadás pszichológiája, valamint a 

mentálhigiénés szemléletnek magyarországi elismertsége, elfogadása is segítette. Új 

szemléletet és új módszertani lehetőségeket teremtettek az oktatás–nevelés „hogyan”-

jára vonatkozóan a pedagógiának.  

A szemléletet az embert ismét „teljességében” elfogadó filozófiai nézetek, és 

pszichológiai irányzatok terjedése, – testi-lelki-szellemi- és szociális – értelemben vett 

holisztikus kezelése jelentette. A módszertani innovációt a pszichológia nyújtotta, a 

görög kultúra XX. századi reneszánszán alapuló „Ismerd meg önmagad” alapon 

fellendülő – önismereti-, személyiség-, és képességfejlesztő kiscsoportok tudományos 

alapokra helyezett és kidolgozott lehetőségeivel.  

 

2.1.3. A kortárs közösségek 

A család és az iskola intézményének strukturális és funkcionális problémái mellett és 

részben azok következményeiként is – a kortárs közösségek szerepe és jelentősége is 

már-már káros/kóros mértékben hangsúlyossá vált.  

A „kulcsos gyerekek” generációja a család és az iskola köztes terében a felnőtt 

irányítás- és felügyelet nélküli kortárscsoportokban talált társas közeget. „Lényegében 

elsődleges szocializáló közeggé váltak, anélkül, hogy alkalmasak lennének a társadalmi 

normák teljeskörű és az elvárások adekvát elsajátíttatására. A kortárs közösségek olyan 

elemi funkciókat töltenek be a mai ifjúság életében, melyek korábban elosztottan 

jelentek meg a különböző közösségek tevékenységében: koncentrálják és érthetővé teszik 

a kortárs generáció szimbolikus világát, szimbólumát és közvetlen környezetét jelentik a 

felnőtt társadalommal való szembenállásnak, értelmezhető és legitim eszményeket, 

értékeket, példaképeket, nyelvi kompetenciát, stb. biztosítanak, intenzív együttes élményt 

nyújtanak, stb. Ugyanakkor a fiatalok közösségeinek szubkultúrája számos tekintetben 

veszélyeztet a különböző devianciák, különös tekintettel az abuzív viselkedések, azon 

belül pedig a szerfogyasztó addikciók, problémaivás és pszichoaktív szerekkel való 

visszaélés kialakulására.” (Vingender, 2002) 
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Ijesztő tendenciákat mutatnak ezek a folyamatok, melyek komoly társadalmi 

problémákat jeleznek, s természetesen visszahatnak a családok és az iskolák életére, 

működési rendjére is. Annál is inkább, mert azt mutatják, hogy a deviáns 

magatartásformák egyre fiatalabb korosztályban jelennek meg.  

Az eddig felvázolt – egyre növekvő igények a pedagógusok felé is – olyan elvárásokat 

állítottak, melyek nem csak konkrét oktató-nevelő munkájukban, hanem szerep-

viselkedésükben, személyiségükben, szakmai identitásuk alakításában is változást 

követeltek. 

Ezek a széleskörű elvárások viszont már a felsőoktatásra, a pedagógusképzés felsőfokú 

intézményeinek jelentettek új kihívásokat, mely már a képzési struktúra, és tartalom 

korszerűsítését is megérlelte. 

 

2.1.4. A felsőoktatás  változásai  

A felsőoktatás átalakulási folyamatát több tényező együttes hatása alakította. A II. 

Világháború után a 60-as évek végére felnőtt egy új generáció, akiknek már lehetőségük 

nyílt a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. Olyan társadalmi rétegekből is (sőt, 

kiemelten támogatott módon) kerültek fiatalok a felsőoktatásba, akik „első generációs 

értelmiségi” réteget alkottak – nem voltak családi mintáik az egyetemista életformához. 

Beilleszkedési, alkalmazkodási, tanulmányi nehézségeik keletkeztek, megnőtt a 

lemorzsolódás aránya, s a hallgatói létszám növekedésével szükségszerűen nőtt a 

segítséget igénylők száma is.  

A 90-es évektől kétirányú folyamat indult el a felsőoktatásban: egyrészt az intézményi 

integráció, másrészt a rugalmasabb képzési forma, az egyetemek, főiskolák közötti 

„átjárhatóság”, a kredit rendszer bevezetése, mely ismét új problémák, konfliktusok 

forrásává válhatott. 

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása olyan új közös képzési programok 

bevezetését is jelentette, mely megteremtette a hallgatói mobilitást, kitágította és 

sokszínűvé tette a hallgatók tanulmányi választási lehetőségeit. (Erasmus, Socrates, 

Tempus.)  A külföldi tanulmányutak, ösztöndíjak elnyerése nem csak szabadabb, 

nyitottabb életszemléletet adott, hanem nagyobb felelősség-vállalást, érettebb 

gondolkodást, nagyobb autonómiát is követelt.   
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Az utóbbi évtizedben jelentős mértékben emelkedett a felsőoktatásban tanulók létszáma, 

jelentősen csökkent viszont az egyetemi oktatóké. Számos más – itt nem részletezett 

hatással együtt – az egyetemi képzés kezdte elveszíteni elit jellegét.  

Napjaink új struktúra-váltása a „Bolognai-folyamat” – ismét szerkezeti és tartalmi 

átalakításokkal jár –, melynek semmilyen hagyománya, mintája, tapasztalata nincs a 

magyar felsőoktatásban. Sőt előzetes hatástanulmányok sem készültek a három lépcsős 

BSc. (alapképzés) MSc. (diplomás képzés) és PhD. (doktori képzés) rendszer beválási 

lehetőségeiről. Bár sok tanulmány foglalkozik „napjaink reformjával: az európai 

felsőoktatási térség létrehozásával”, még a felsőoktatásban dolgozó oktatók, kutatók is 

bizonytalanok a várható struktúra-váltást illetően (Hrubos, Lukács, Fazekas, Polónyi, 

Schlett, idézi Gáldiné, 2005, Falus, 2005). 

A magyar pedagógiai hagyományok szerint mindig először kísérleti jelleggel vezettek 

be egy reformot, ahol először néhány iskolában modellezve, megméretve, majd 

összehasonlítva az eredményeket az előző rendszer működési tapasztalataival – 

döntötték el, hogy egy új oktatási-nevelési program bevezetésre kerülhet-e a magyar 

iskolarendszerbe. Csak ezután kezdődött az egész rendszer átalakítása.  

A Bolognai folyamat esetében azonban csak külföldi tapasztalatok állnak rendelkezésre, 

amelyek eredményei nem vonatkoztathatóak automatikusan a hazai viszonyokra.  

Igen kérdéses, pl., hogy az új „alap”-képzettséggel (BSc) rendelkezőket milyen 

munkahelyek, milyen feladatok várják majd – hiszen ennek sincsenek gyökerei, mintái 

a magyar társadalomban – a munkahelyek részéről sem.  

Mindez új, ma még talán csak részben előre látható problémákat vet fel mind a 

felsőoktatás, mind a munkahelyek, mind az egyének számára. 

Bár csak vázlatosan ismertettük a felsőoktatási váltásokat, mégis jól nyomon követhető, 

hogy egy irreálisan felgyorsult – főleg a változások egymásutániságában felgyorsult – 

társadalmi-gazdasági- és szociális környezet jellemzi a mai magyar társadalmat, ezen 

belül a felsőoktatást is. 

A változások, melyek mélyen átalakítják a társadalom tagjainak és az intézményeknek 

az életét, dezintegrálják a szociális struktúrát és az egyének helyzetét egyaránt, 

hihetetlen mértékben megterhelik az egyén alkalmazkodó-képességét, érték- és 

normaválságokat okoznak, a Maslow-féle „szükséglet piramist” alapjaiban rendítik 

meg. (Maslow, 1970) 



 26

Pszichológiai tény, hogy a biztonság elvesztése minden életkorban a személyiséget 

legkritikusabban veszélyeztető tényező, mely 1989-óta az egész magyar társadalomra 

jellemző. Természetesen a különböző társadalmi rétegek nem egyformán vesztesei vagy 

nyertesei ezeknek a változásoknak, mégis kétségkívül egyre nyílik a „társadalmi-

gazdasági olló”, az egyenlőtlenségek soha nem tapasztalt méreteket öltöttek, ami a 

társadalmi szolidaritás és igazságérzet rombolását eredményezi. „Ezek az 

egyenlőtlenségek olyan társadalmi mintákat nyújtanak a társadalom többsége számára, 

amelyek a normatív eszközökkel nem elérhetők, ezért vagy lemondásra és 

kompenzációra, vagy a normák áthágására sarkallják az embereket.” (Vingender, 

2002) 

Különösen veszélyeztetettek azok a korosztályok, akiknek még nincs kialakult, 

megszilárdult identitásuk, szakmai elkötelezettségük, erkölcsi-etikai normáik, akiknek a 

jövőképe még bizonytalan, kiforratlan.  

 

2.1.5. A serdülő- és a fiatal felnőttkor  jellemzői 

Az emberi fejlődés tanulmányozása alapkérdése a pszichológiának, és különösen a 

fejlődéslélektannak. Számos kutató foglalkozott a téma elméleti megalapozásával, és a 

különböző pszichológiai irányzatoknak megfelelő elméletek kidolgozásával. (Freud, 

Piaget, Vigotszkij, Erikson, és mások Cole-Cole, 1997).  

Ezek közül Erik H. Erikson (1968) pszichoszociális fejlődéselmélete az egyik 

legkevésbé vitatott elmélet a pszichológiában és a pedagógiában egyaránt. Ez többek 

között annak köszönhető, hogy Erikson az embert olyan kreatív lénynek tekinti, aki 

képes pozitív változásokra és életének aktív, autonóm irányítására. Elfogadva Freud 

ösztönfejlődés és tudattalan elvét, továbbgondolja, és tovább is vezeti, kiterjeszti az 

egész emberi életre, nem áll meg a serdülőkor elérésénél. Erikson azt emeli ki, hogy a 

társadalom az ösztönökre építve segíti az egyént a fejlődésében azáltal, hogy bevezeti az 

adott kultúrába, eszközöket és technikákat biztosít számára, hogy az állandó 

változásokban is képes legyen az alkalmazkodásra. (Bernáth–Solymosi,1997) A 

hangsúlyt a pszicho-szexuálisról a pszicho-szociálisra  –  tehát az individuálisról a 

társas, közösségi fejlődés oldalára helyezi át. 

Erikson  az emberi pszichoszociális fejlődést nyolc szakaszra osztja, melynek van egy 

fejlődési alapterve és ennek meghatározott ütemterve szerint bontakozik ki a kezdeti 
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állapotból. Minden életszakasz sajátos feladatokat ró az egyénre: a fizikai változások 

mellett a szűkebb és tágabb környezet lehetőségei és elvárásai alakítják az egyént.        

A pszichoszociális fejlődés mindig szociális közegben zajlik, és sikere az egyes 

szakaszokban felmerülő sorsproblémák, krízisek megoldásán múlik. „A krízis nála nem 

a katasztrófa fenyegetését jelenti, hanem fordulópontot, illetve olyan sorsdöntő 

életszakaszt, melyet növekvő sérülékenység és feszültség jellemez, amely ennek 

következtében egyaránt forrása az alkotóerőnek és a meghasonlottságnak”. (Kulcsár, 

2005) 

Minden fejlődési szakasz életre hív – a megfelelő korcsoportra jellemző válságot, 

krízist, bár e konfliktusok mindegyike már kezdetektől létezik valamilyen formában. Az 

egymást követő szakaszok során ezek a konfliktusok folyamatosan differenciálódnak, 

majd újra integrálódnak a következő fejlődési szint uralkodó tendenciáival. A 

személyiség egészséges fejlődés esetén a konfliktusokból kialakuló krízishelyzetekből 

egyre érettebben kerül ki, belső integritása, én-erőssége, ítélőképessége erősödik. 

Minden életszakasz megoldott konfliktusainak eredményeként képződik egy belső erő 

(remény, akarat, szándék, kompetencia, hűség, szeretet, gondoskodás, bölcsesség) 

amely a további konfliktusok, krízisek megoldásában a személyiség további 

integrálódásának alapvető belső erejeként működik. 

Az életciklus pszichoszociális krízisei a következőképpen épülnek egymásra:  

8. Időskor                                                      Integritás 
                                                     vagy kétségbeesés 

7. Felnőttkor                                              Generativitás 
                                             vagy stagnálás 

6. Fiatal felnőttkor                                       Intimitás 
                                      vagy izoláció 

5. Serdülőkor                               Identitás 
                              vagy konfúzió 

4. Iskoláskor                        Teljesítmény 
                       vagy csökkentértékűség 

3. A játék kora                Kezdeményezés 
               Vagy bűntudat 

2. Kisgyermekkor        Autonómia 
       vagy szégyen  és kétely 

1. Csecsemőkor Alapvető bizalom 
vagy alapvető bizalmatlanság 

2. ábra Az életciklus pszichoszociális krízisei∗ 
                                                 
∗ Forrás: Erikson (1997) 31. o. 
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Az átlós elrendezés a fejlődés előrehaladó menetét és a pszichoszociális erők 

hierarchikus differenciálódását jelzi. A szakaszhatárok csak hozzávetőlegesek, pontos 

életkorhoz kötésük nem lehetséges, mivel az egyének eltérő ritmus szerint haladnak. 

 

A serdülőkor alapvető feladata az identitás kialakítása, a létrejövő pszichoszociális 

erő: a hűség. A serdülőkor egy folyamat, ami a nemi érés kezdetétől (pubertás: 10-12 

év lányoknál, 12-14 év fiúknál) a társadalmi önállóság eléréséig tart, és az ún. „civilizált 

országokban” egyre későbbi életkorokra tolódik ki. Míg a természeti népeknél e kettő 

egybeesik, és a beavatási szertartással a fiatal a társadalom felnőtt tagja lesz, a nyugati 

kultúrákban a tanulmányi idők növekedése miatt – ma már 20-28 éves korra is 

kitolódhat. Különösen igaz ez az értelmiségi képzésre.(Emiatt beszélünk ma korai-, 

középső-, és késői serdülőkorról.) A biológiai érettség és a társadalmi érettség között 

tehát hosszú években mérhető szakadék keletkezik. A nyugati civilizációjú társadalmak 

elhúzódó serdülőkori válságának részben ez lehet az oka, hiszen a még tanuló fiatal 

mesterségesen több szempontból „gyerek”-státuszban van a családban és a szélesebb 

szociális környezetben egyaránt. Margaret Mead természeti népeknél végzett kulturális 

antropológiai kutatásai nagy hatást gyakoroltak a modern pszichológiai elméletekre, 

melyeknek egyik tanulsága, hogy a serdülőkor nálunk szokásos konfliktusai a miénktől 

eltérő kultúrákban nem észlelhetők. (Kulcsár, 2005) 

Az identitás a „személyes azonosság és történeti folytonosság érzése”, egy komplex 

rendszer, melyet a serdülő önmagáról fogalmaz meg, hogy miben hasonlít és miben 

különbözik más emberektől. Az identitás integrációja a serdülőkorban több, mint 

pusztán a gyermekkori identifikációs teljesítmények összessége. „Az identitás az a mind 

teljesebb meggyőződés, hogy az egyén önazonosságának és önmaga folyamatosságának 

a fejlődés elmúlt évei során elért bizonyossága egybecseng azzal az azonossággal és 

folyamatossággal, amit ő mások számára jelent.” (i.m.37.o.) Erre az aktív 

önmeghatározó folyamatra Erikson az identitáskrízist alkalmazta.  

A serdülőkor a különböző szerepviselkedések kipróbálásának időszaka. Ennek során a 

serdülők különféle viselkedésformákat, érdeklődési irányokat és ideológiákat 

fedezhetnek fel, próbálhatnak ki. A serdülőkor identitáskríziseinek egészséges 

megoldása esetén a következő korszakra kialakul az integrált énfogalom, az identitás. 

Erikson ennek idejét a huszas évek elejére, vagy közepére helyezi. Az identitás 
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kialakulásának három minimális feltétele van: ha az egyén elkötelezte magát egy nemi 

identitás, egy foglalkozás és egy ideológiai világnézet mellett.(Cole, Cole,1997)  

 

Marcia (1966) az identitáskrízis megküzdésének négy típusát különböztette meg: 

• Elért identitás: ezek a serdülők már meghozták döntéseiket a pályaválasztás, vallási 

vagy politikai elkötelezettség terén. Ezeknek a választásoknak a nyomán igyekeznek 

elérni kitűzött céljaikat. 

• Korai zárás: ehhez a csoporthoz tartoznak azok a fiatalok, akik szintén 

elkötelezettnek tűnnek, de nem élték át az identitáskrízist. Nem szervezték át 

személyiségüket, nem tették fel és válaszolták meg saját kérdéseiket, hanem a 

környezetükben élő felnőttektől vették át – átdolgozás nélkül – identitás-mintájukat. 

• Moratórium (haladék): ezek a fiatalok éppen átélik az identitáskrízist. 

• Diffúz identitás: ezek a serdülők nem képesek elköteleződni. Különböző szerepeket 

próbálnak ki, nem képesek dönteni, melyik legyen a sajátjuk.  

 

Az identitás kialakításának fontos tényezője a serdülőkorban a szerelem. Jellemzője a 

korai szakaszban, hogy az énideál megtestesítője, a saját nemi identitás kialakításának 

fontos tényezője. A serdülő eszményképeket, ideálokat keres, akihez/akikhez 

hasonlítani szeretne. A legfontosabb tényezője ennek a folyamatnak a kortárscsoportok 

közege, ahol a különböző szerepviselkedési minták gyakorolhatók, kipróbálhatók, és az 

erre kapott reakciók alapján szelektálhatók. 

Az identitáskeresés másik fontos tényezője a serdülőkori pályaválasztási döntés, mely 

az értelmiségi pályát választó fiatalok körében a felsőfokú képzési fázist előzi meg.  

A serdülőkorral foglalkozva három alapvető megállapítást tehetünk:  

1. A serdülőkor már mint fejlődéslélektani fogalom is differenciálódott, több szakaszát  

különböztetjük meg. 

2. Minél civilizáltabb a társadalom, a felnőtté válás annál hosszadalmasabb és  

nehezebb.(Vikár, 1980) 

3. Az egyetemista korosztálynál mindkét fejlődési korszak összefonódik: az elhúzódó 

(késői) serdülőkori identitáskeresés, (a pályaidentifikáció szempontjából 

mindenképp) és a következő korszak: a fiatal felnőttkor konfliktusai és krízisei 

tekintetében is. 
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Erikson a fiatal felnőttkor kulcsproblémáját az intimitás és az izoláció között látja. A 

fiatalnak egyaránt képesnek kell lennie az intimitásra és az elkülönülésre is. A létrejövő 

pszichoszociális erő: a szerelem, szeretet. A fiatal felnőtt képessé válik az önmagáért és 

másokért érzett felelősség-vállalására. 

Ekkorra az identitás megszilárdulása lehetővé teszi azt a fajta önfeladást, melyet a 

bensőséges barátság, a szenvedélyes szexuális együttlét vagy az ösztönző kapcsolatok 

megkívánnak. A fiatal felnőtt készen áll az intimitás és a szolidaritás érzéseire, képes 

elkötelezett társas- és párkapcsolatokra. Az ember erre az életszakaszra éri el valódi 

nemi érettségét: fizikai, szellemi, érzelmi, szociális szinten egyaránt. A szerelemben 

megvalósul a kölcsönös elkötelezettség, a kölcsönös szeretet képessége, mely egy új, 

együttes identitás megszerzését, kialakítását teszi lehetővé. A serdülőkor ideológiai 

megküzdésének és a gyermekkor morális kötelességtudatának differenciálódásából 

létrejön a felnőtt etikai érzék 

A szakmai identitás, vagyis a pályaszocializációs folyamat kialakulásának következő 

fázisa is ennek a korszaknak a feladata, hiszen a pályaválasztás csak első lépése annak a 

folyamatnak, melyben a szakmai identitás (a személyiségfejlődéshez hasonlóan) 

konfliktusokkal és krízisekkel teli útján eléri a „kiérlelt, mesterfokú szakmai identitást”. 

(Túri 1997) A pályaszocializáció egy olyan változó, fejlődő folyamat, melyet sok 

tényező befolyásol, mégis megkülönböztethető néhány viszonylag jól körülhatárolható 

fejlődési szakasza. Túri Zoltán szerint: 

 I. a szakmai identitás kiépítése. 

 II. a szakmai identitás konszolidációja, 

 III. a birtokba vett szakmai identitás (társadalmi) elismerése és 

 IV. a kiérlelt, mesterfokú szakmai identitás. 

A szakmai identitás kiépítése, és részben a szakmai identitás konszolidációja is meg 

kell/kellene, hogy történjen a tanulmányi idő alatt. 

 

A serdülő és ifjúkor fejlődésmenetét tekintettük át vázlatosan. Erikson elmélete jól 

mutatja (s ez vonatkozik az identitás kialakulásának minden összetevőjére), hogy ez a 

fejlődés soha nem töretlen – konfliktusokkal, krízisekkel valósul meg – elakadások, 

megtorpanások, kisiklások jellemezhetik, sőt patológiás személyiségfejlődés is 

bekövetkezhet. A 2. ábrán világosan látszik, hogy az egyes korszakok rosszul, vagy 
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meg nem oldott életfeladatai mikor, milyen eltérést okozhatnak az emberi 

személyiségfejlődésben. A meg nem oldott konfliktus, krízis, a meg nem szerzett 

pszichoszociális erő hiánya mindaddig hátráltatja a fejlődést, amíg az hiányzik a 

fejlődési folyamatból.  

Erikson azonban az embert kreatív, pozitív változásokra képes lénynek tekinti – aki 

vagy saját ereje alapján, vagy a szociális környezet segítségével aktívan befolyásolni 

tudja saját életét. Így minden életszakasz rosszul, vagy meg nem oldott életfeladata – 

később, gyakran más személyek segítségével pótolható, korrigálható.   

 

A szakirodalmi áttekintés összegzéseként megállapítható, hogy mindazok a társadalmi-, 

gazdasági-, szociális és pszichológiai folyamatok, változások, melyek az emberi 

személyiség kibontakozását, nevelését, érését és fejlődésének körülményeit 

meghatározzák, egyaránt eredményezhetnek pozitív, ill. negatív fejlődésmenetet is.   

A család, az iskola, a kortársközösségek, a felsőoktatási váltások (belépés és kilépés 

egyaránt), tanulási problémák, különböző konfliktushelyzetek, a pályaszocializációs 

folyamat krízisei, a szabadság, az önállóság, a felelősség-vállalás nehézségei, a 

szerelem, a hűség, a párkapcsolatok problémái, az életkori sajátosságok, az 

identitáskrízis, stb. – mind megjelenhetnek – és meg is jelennek az egészséges 

egyetemista fiatalok életében is. 

A fiatal felnőtt korosztály azonban intézményes háttér és ellátás hiányában 

konfliktusaival, kríziseivel – segítség nélkül maradt. 

1995-ig, a Felsőoktatási Tanácsadás civil szervezetének megalakulásáig a felsőfokú 

oktatási intézmények hallgatói csak a felnőtt ideggondozók rendeléseihez fordulhattak, 

ezt viszont nem tették/tehették meg – mentálisan és pszichésen egészségesen – a 

„stigmatizálás” veszélye nélkül.  

Hozzájárult az intézményes háttér hiányához, a magyar társadalom szemlélete: „egy 

felnőtt embernek egyedül kell megoldani a problémáit”, valamint a társadalom 

pszichológiai kultúráltságának rendkívül alacsony színvonala is. 

Az USA-ban és Nyugat-Európában ekkor már több mint egy évszázada kialakult 

intézményi- és képzési rendszere volt a tanácsadásnak! 
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2.2 A TANÁCSADÁS MEGHATÁROZÁSA, KIALAKULÁSÁNAK RÖVID 

TÖRTÉNETE 

 

A szakirodalomban a legteljesebb és legátfogóbb összegző munkát ebben a témában 

Murányi Irén (2006) tanulmánya jelenti, ezért az ő nyomdokain haladva ismertetem a 

következő fejezeteket. 

A tanácsadás definiciója az Európai Tanácsadási Társaság (European Association for 

Counselling) megfogalmazása szerint (EAC, 2002): „A tanácsadás interaktív tanulási 

folyamat, amely az egymással szerződő tanácsadó(k) és a kliens(ek) között jön létre, 

legyenek azok egyének, családok, csoportok vagy intézmények, és amely a szociális, 

kulturális, gazdasági és/vagy érzelmi kérdésekben holisztikus megközelítést alkalmaz.” 

(Murányi, 2006) 

A Tanácsadás definíciója a Pedagógiai Lexikon szerint: 

„A tanácsadás olyan interperszonális, elméleti alapú, etikai és jogi normák által 

irányított szakmai tevékenység, amelynek jellemzője, hogy viszonylag rövid távú, 

intenzívebb eljárásokat és dinamikus módszereket alkalmaz. Fő célja a pszichológiailag 

alapvetően egészséges személyeknek segíteni fejlődési és szituációs problémák 

megoldásában, azaz életszerepeik optimalizálásához és kibontakozásához is segítséget 

nyújt a döntésekben, változásokban, krízisekben, a problémahelyzetekben való 

segítségnyújtás mellett. Nem a korrekciós tevékenységet, a hiányok elrendezését, a 

súlyos dezintegráció rendezését tekinti céljának (mint a terápia), hanem a személyiség 

kibontakoztatását. A professzió legfőbb jellegzetessége a komplexitás, jellemzője az 

interdiszciplináris jelleg, a holisztikus megközelítés.” (Ritoók Pálné 226-227.o.) 

A tanácsadás kezdete a XIX század végén és a XX. század elején lezajlott hatalmas 

gazdasági, kulturális és szociális válság hatásainak köszönhető, mely az Amerikai 

Egyesült Államok és Nyugat-Európa társadalmait felforgatta, s ennek következményei 

szükségessé tették a hátrányos helyzetbe került emberek és családok életének 

specifikusabb kezelését.  

Az Egyesült Államokban már 1877-ben megjelent a hivatásos családgondozás 

intézménye, amely 1911-re egységes szociális családgondozói rendszerré alakult. 

Az ekkor formálódó szociális reformmozgalom indította el az iskolai irányítási 

mozgalmat, amely elsősorban oktatási- és pályaválasztási irányítással, 
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gyermekvizsgálatokkal, jogreformmal és pszichometriával foglalkozott. Az irányítási 

mozgalom célja a gyerekek és a fiatal felnőttek tanítása volt önmaguk, mások és a 

munka világának megismertetésére. (Murányi, 2006) 

1908-ban Frank Parsons munkája alapján megalakult a Bostoni Pályaválasztási Iroda, 

mely a pályaválasztási irányítás intézményes kereteinek kezdetét jelentette. Parsons 

elmélete alapján a pályaválasztás három tényező összefüggésén alapul: önmagunk 

ismerete, a munka ismerete és e kettő megfelelő párosítása (Parsons, 1909, in Herr, 

E.L.,1996 – idézi: Murányi, 2006) 

A mentálhigiénés szemlélet is az 1900-as évek elejére erősödött meg az Egyesült 

Államokban. Clifford Beers munkássága révén indult el a mentálhigiénés mozgalom a 

mentálhigiénés intézmények és a lelki betegségek kezelésének reformja érdekében, 

mely a pszichiátriai betegségek megelőzésének lehetőségét a lelki gondozásban látta. 

(Bagdy 1996) 

Az 1910-es évek két fontos eseménye a tanácsadás fejlődésére: 

1. 1913-ban megalakult az első szakmai társaság, a National Vocational Guidance 

Association (NVGA), mely egységesítette az irányítási mozgalmat. 

2. A pszichometria fejlődése és eredményeinek alkalmazása a pályaválasztás területén 

tudományos alapot adott az irányítási mozgalomnak. 

Az 1920-as évektől már megindult a pályaválasztási tanácsadók képzése a Harvard 

egyetemen, (egyelőre tanfolyamok formájában). A képzett tanácsadók azonban egyre 

inkább szűknek érezték a pályaválasztásra koncentrált érdeklődést, ezért a 

személyiséggel és a fejlesztéssel kapcsolatos kérdések kerültek a fejlődés központjába.  

Történeti érdekesség, hogy a szakirodalom 1931-től különíti el a „tanácsadást” 

(counseling) az irányítástól (guidence). 

Az 1930-as évektől tovább bővült a tanácsadási tevékenységi kör, és túlléptek a 

foglalkozásügyi problémákon, a nevelést, mint irányítást tekintették, melynek arra kell 

irányulnia, hogy a diákokat felkészítse az iskolán kívüli életre.  

Az 1940-es években három nagy esemény formálta át az addigi tanácsadási szakmai 

gyakorlatot. 

1. A legnagyobb hatást Carl Rogers 1942-ben megjelent „Tanácsadás és 

pszichoterápia” (Counseling and Psychoterapy) c. műve váltotta ki, mely alapvető 

szemléletváltást eredményezett a tanácsadásban. Rogers személyközpontú, 
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humanisztikus szemléletének középpontjában az egészséges ember áll, aki felelős 

cselekedeteiért, és saját fejlődésért. Ezért a hangsúlyt a kliensre (nem páciens, tehát 

nem beteg) helyezte, autonóm, egyszeri, szuverén egyéniségnek kezelte, aki 

önismeretének elmélyítésével képes saját sorsának és személyiségfejlődésének 

irányítására. Ez szemléletváltást követelt a tanácsadók részéről is, hiszen az irányítás 

helyett a non-direktív, visszatükröző, empátiás, őszinte, nyílt, előítéletektől mentes 

tanácsadói attitűdöt fogalmazott meg, aki a klienst segíti abban, hogy őszintébben, 

jobban megismerhesse önmagát. A tanácsadás fejlődésében tehát paradigmaváltás 

következett be, szinte eltűnt az irányítás és egyre nagyobb hangsúlyt kapott a 

tanácsadás gyakorlata, a módszertan, a kutatás, a tanácsadási eljárások finomítása, a 

tanácsadók kiválasztása és képzése. Carl Rogers munkásságának köszönhető, hogy a 

tanácsadás az alkalmazott pszichológia területévé válhatott. 

2. A II. Világháború kitörésekor az Amerikai Egyesült Államok kormányának a 

szakemberek kiválasztásához és kiképzéséhez (mind a hadseregben, mind az 

iparban) sok pszichológusra és tanácsadóra volt szüksége, ez megteremtette az 

igényt ezen szakemberek iránt. 

3. A háború után az USA-ban a kormány pénzügyi alapot biztosított a tanácsadók és 

pszichológusok egyetemi képzésének finanszírozására. Átfogalmazták a 

„pályaválasztási tanácsadókra” vonatkozó követelményeket és megalkották a 

„tanácsadó pszichológus” fogalmát. Ez az esemény jelentette a mérföldkövet a 

tanácsadás pszichológiájának történetében: eltávolodott a pályaválasztási 

irányítástól, önálló szakterületté válhatott, elkezdődött az egyetemi szintű képzés és 

elkezdte kivívni helyét a szakmai társadalomban. Az 1950-es évektől a tanácsadási 

szakmát már rohamos fejlődés és elismertség jellemezte: sorra alakultak meg a 

szakmai társaságok, másrészt a tanácsadói munkát biztosító intézmények egész sora 

alakult ki, és jelentős mértékben nőtt a tanácsadással kapcsolatos kutatások, 

elméletek száma és komplexitása. 

1952-ben hivatalosan megalakult az Amerikai Pszichológiai Társaság (American 

Psyhological Association, APA) keretein belül a tanácsadás pszichológiai tagozat. 

A szakmai fejlődés azóta is töretlen, nagy elméleti és módszertani változatosságot 

mutat. Az egyéni tanácsadás mellett megjelent a csoportos tanácsadás is. Ma már 

nemcsak az Egyesült Államokban és Európában, de a világ szinte minden országában 
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működnek tanácsadó szolgálatok a legkülönbözőbb alkalmazási területeken.(Murányi, 

2006) 

 

2.2.1. A tanácsadás pszichológiájának alkalmazási  területei 

Ma a tanácsadás fő működési területei a társadalmi élet szinte minden területét 

behálózzák.  

Főbb működési területek: 

– életvezetési tanácsadás, 

– krízis tanácsadás, 

– párkapcsolati tanácsadás, 

– családsegítő tanácsadás, 

– munka- és pályatanácsadás, szervezetfejlesztési és emberi erőforrás 

fejlesztési tanácsadás,  

– tanácsadás a különféle alap- és középfokú oktatási intézményekben, 

– tanácsadás a felsőoktatásban, 

– rehabilitációs tanácsadás, 

– multi-és interkulturális tanácsadás (kultúraközi tanácsadás). 

A tanácsadás szerteágazó területeit jól példázza az Angol Tanácsadók Szövetségének 

szekciók szerinti összetétele is (Szőnyi, 2000): 

– Munkahelyi tanácsadás 

– Lelkészi, egyházi gondozás 

– Diák-tanácsadás 

– Nevelési tanácsadás 

– Egészségügy keretében végzett tanácsadói tevékenység 

– Családi-, kapcsolati, szexuális tanácsadás 

– Faji, kulturális, kisebbségi tanácsadás 

– Szociális tanácsadás. 

 

                    2.2.2. A tanácsadás pszichológiájának kompetenciája 

Ma már a Tanácsadás mint – szakág – önálló alkalmazott tudományterületté fejlődött. 

Az angolszász nyelvterületről származó „counseling” (amerikai), „counselling” (angol) 

kifejezést a magyar szaknyelv a tanácsadás, konzultáció értelemben használja.  
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Ugyanakkor a tanácsadásnak, mint önálló szakágnak a létrejötte számos elméleti és 

gyakorlati kérdést fogalmazott meg. Mindenekelőtt azt a kompetenciát kellett definiálni, 

hogy hol vannak a tanácsadás és a pszichoterápia közötti határvonalak. 

Számos elméletalkotó foglalkozott ezzel a kérdéssel. Wiegersma (1976) szerint a 

tanácsadás és a pszichoterápia között nincs éles határvonal. A különbség szerinte abban 

van, hogy mire helyeződik a hangsúly: ha a döntéseket helyezik előtérbe, akkor 

pszichológiai tanácsadásról van szó, ha mélyebb „érzelmi problémák” megoldása a cél, 

akkor pszichoterápia alkalmazásáról. 

Zarka (1977) szerint a két eljárás céljában található a különbség. A pszichoterápia célja 

a gyógyítás, a zavarok kezelése, míg a pszichológiai tanácsadás célja funkcionális: segít 

a racionális döntés meghozatalában és a viselkedés optimalizálásában. 

Szőnyi, (2000) megállapítása, hogy a pszichoterápiás jellegű-, eredetű eljárások a 

fokozódó társadalmi igények következtében az utóbbi évtizedben jelentősen elterjedtek. 

A pszichoterápia és a tanácsadás közötti határvonal éles megvonását a két terület 

részbeni átfedése, és a munkamód közelsége miatt nehéznek minősíti. Szerinte a 

lényeges különbségek a következők: 

a. a pszichoterápiás tanácsadás a páciens belső megoldását segíti felszínre jutni, a 

hangsúly a kliens oldalán van, 

b. eltérők az idői keretek (a tanácsadás csupán néhány találkozás), 

c. más a megnevezés (a tanácsadók ügyfelekkel vagy kliensekkel foglalkoznak), 

d. a terapeuta (általában) nincs kapcsolatban a problémában érintett más személyekkel, 

intézményekkel, míg a tanácsadók munkájában a kliens problémájában érintett 

intézmény, szervezet, hatóság a figyelem előterében lehet. 

Murányi (2006) így fogalmaz: „Amíg a hétköznapi nyelvhasználat a„tanácsadás” 

kifejezést egyszerűen a „tanácsot adni” kifejezéssel azonosítja, továbbá nagyvonalúan 

az emberek közötti interakció majd minden formáját magába foglalja, amely mások 

megsegítésére és megerősítésére szolgál, addig a tudományos, szakmai felfogás szerint 

a tanácsadás olyan strukturált szakmai tevékenység, amely a módszerek egy 

meghatározott, körülhatárolható rendszerével rendelkezik és kifejezetten tartózkodik a 

direkt tanácsok adásától. Helyette a választási, döntési képességeket fejleszti, 

információkat ad, támaszt nyújt, lehetővé teszi, hogy mindkét fél aktívan vegyen részt a 

folyamatban, nem implikálva a jelentkezőben az aszimmetriát, nem az egészség-
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betegség dimenzióban helyezi el a jelentkezőt, soha nem prejudikálja, hogy „beteg”, 

hanem „elakadt”-nak tekinti. Így a beteggé minősítés kockázata nélkül pszichoterápiás 

jellegű segítséget tud nyújtani, egyfajta mentálhigiénés előszűrést végezhet, s ily módon 

a prevenció hatékony eszközévé válhat.”  

A paradigmaváltás következménye, hogy szakmai körökben a mentálhigiénés szemlélet, 

az egészség megőrzése, az egészséges életmódra nevelés kérdése, a prevenció került a 

kutatások és a gyakorlat fókuszába. Ezt az igényt szolgálja a tanácsadás, a 

pszichoterápia, a személyiségfejlesztés, és a nevelés, melyeknek célja egyaránt a 

viselkedés- és személyiségváltozás elérése, annak érdekében, hogy egészséges, minden 

területen jól működő, hatékony, érett személyiségű emberek alkossák a társadalom 

minél nagyobb létszámát. 

A tanácsadás tehát aktív tevékenység, nem „csak meghallgatás”, amelyet pszichológiai 

szempontból egészséges személyeknek nyújtanak a szakemberek. A kliensek 

életkorukból, pszichoszociális helyzetükből fakadóan, vagy egyéb nehézségek miatt 

aktuálisan választási-döntési nehézségeket, konfliktusokat, kríziseket élnek át – és 

ebben az élethelyzetben átmenetileg – segítségre, támogatásra, tanácsadásra van 

szükségük.  

A TF Diáktanácsadóban ez utóbbi értelemben alkalmazzuk mi is a tanácsadói   

tevékenységet.    

 

2.2.3. A diáktanácsadás külföldi gyakorlatának mintái  

Az egyetemi hallgatóknak nyújtott tanácsadás az Egyesült Államokban – és lényegében 

Kanadában is – három különböző hagyományból táplálkozik: 

• a tanácsadás és a pszichoterápia hagyományos megközelítéséből, 

• az egyetemi tanácsadó központok hagyományaiból, amelyek az egyetemen belül  

a diákoknak nyújtott szolgáltatások részét képezik, 

• az egyetemi hallgatók személyiségfejlődéséről alkotott mai elméletekből és 

gyakorlati vonatkozásaikból.  

Az Egyesült Államokban a tanácsadás mindig is a felsőoktatás része volt. Az első 

amerikai egyetem, a Harward alapítása idején a tanácsadás főként lelkészi volt, és 

pap/tanár végezte.  
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A tanácsadó központok szemlélet-változása annak a paradigmaváltásnak volt 

köszönhető, mely az „orvosi modell helyett” (a beteg-státuszt felváltva) a prevencióra, 

megelőzésre helyezte át a hangsúlyt, vagyis a rogersi, humanisztikus pszichológiai 

áramlat elterjedésének. (Barratt, 1988, Wiegersma, S, 1989) 

Jelenleg a tanácsadás skálája az ugyanilyen típusú, lelkészi tanácsadástól (amely vallási 

iskolákban vehető igénybe) olyan programokig terjedhet, mint például amelyek az 

étkezési zavarokkal foglalkoznak.  

A mai egyetemi tanácsadó központok lényegét megragadva egy szóval jellemezhetjük: 

ez a sokszínűség.  

 

Az Egyesült Államok egyetemein és főiskoláin általában ötféle tanácsadási szolgáltatási 

rendszer alakult ki. (Whiteley és mtsai, 1987)  

 

Ezek a következők: 

• „Makrocentrumok”: egy széleskörű szolgáltatást egybefogó rendszer, amely 

magába foglalja a karrier- és személyiség tanácsadást, a tesztközpontot, képző és 

oktató programokat és konzultációt. Csak meghatározott, limitált tanulmányi 

tanácsadást tartalmaz. 

• „Pályatervezési és elhelyezkedési centrumok”: speciálisan csak a karrierre 

vonatkozó tevékenységeket végeznek. 

• „Tanácsadó centrumok”: elsősorban a személyiség fejlesztésével foglalkoznak, 

kevés figyelmet fordítanak a karrierrel kapcsolatos kérdésekre. 

• „Általános szolgáltatási központok”: még a „makrocentrumoknál” is szélesebb 

körű szolgáltatást nyújtanak, mert együttműködnek a hallgatói szervezetekkel is. 

• „Mikrocentrumok”, csak néhány kiemelt hallgatói problémával foglalkoznak. 

 

Az Egyesült Államokban a diáktanácsadó központok mintegy fele „makrocentrum”, 

mely jól tükrözi az egyetemeken történő hivatásos tanácsadást.  

Az amerikai hagyományokból kiinduló (eredetileg lelkészi) diáktanácsadási irányokról 

készített felmérés szerint az áttekintett központok csaknem mindegyike foglalkozott a 

hallgatók számára történő személyes segítségnyújtással, és 30,6 százalékuk az oktatók 
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és a személyzet számára is végzett ilyen szolgáltatást. A központok 81 százaléka végzett 

egyéni pályatanácsadást, és 74 százalékuk végzett teszt jellegű felméréseket.  

Mintegy 66 százalék látott el „speciális szolgáltatási funkciókat”, tehát: tanulmányi 

segítséget, konzultációs és képzési lehetőségeket nyújtó információs szolgáltatást. 

Tanulásfejlesztést 60 százalékban, tényleges tanulási tanácsadást 40 százalékban, 

korrepetáló tevékenységet 24 százalékban végeztek.  

„Kiegészítő tevékenységekkel”: szociális szervezéssel, kollégiumi elhelyezéssel, fiú és 

lány lakóközösségek kialakításával 22 százalékban foglalkoztak a centrumok. 

A diáktanácsadási tevékenységek széles skáláját látjuk az Egyesült Államokban, ahol az 

egyetemek működésével együtt alakult ki (a kezdetben még lelkészi) tanácsadás.  

A „makrocentrumok” a szolgáltatások széles körét nyújtják, beleértve a 

pályatanácsadást, a személyes tanácsadást, a pszichológiai tesztvizsgálatokat, a 

különböző képzéseket és oktatási programokat, és olyan konzultációkat, amelyek csak 

korlátozott mértékben tartalmaznak a tanulással kapcsolatos vonatkozásokat. (Herr és 

mtsai, 1996.304.o.) A kisebb egyetemeken a tanácsadók tágabb problémákkal is 

foglalkoznak, így például szociális (lakhatási és anyagi) gondokkal, míg a tanácsadók 

„fő hivatásterületükre” koncentrálhatnak: a hallgatóknak (és esetenként az oktatóknak) 

nyújtott személyes tanácsadásra, a kutatásra, az oktatási programokra — s így az 

intézmény „konzultánsaiként” tevékenykednek. 

 

Egy makrocentrum jellegű tanácsadási gyakorlat modellje: ahol három önálló, 

szervezetileg az egyetem oktatási rektor-helyetteséhez kapcsolódó tanácsadó szervezet 

működik  

• Tanulmányi tanácsadás szervezet. Minden karnak és szaknak saját 

tanácsadója van, akik a tanulmányi tanácsadó szervezet alkalmazottai, de 

helyileg a karokon működnek. Az ő feladatuk az elsőévesek eligazításának 

segítése az oktatási rendszerben, a kreditek összeállításában, majd a 

szakválasztás során a főtárgy kiválasztásában van. 

• Pályatervezési és elhelyezkedési centrum (Career Planning and Placement 

Center), amelynek feladata a karrier-tanácsadás, ahol 22 főállású tanácsadó 

munkatárs dolgozik. Tevékenységük szerves része, hogy a munkát keresők 

számára biztosítják az első munkavállalási interjút is. A központba jönnek a 
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munkavállalók, s ott számukra szakterületenként kialakított helyiségek állnak 

rendelkezésre. Ezzel a biztonságot adó helyszínnel is a sikeres interjút kívánják 

elősegíteni.  

     A központ a munkáltatók és a leendő munkavállalók kapcsolatának                

      alakításához úgy is hozzájárul, hogy a szakmai gyakorlatok helyszínét biztosítja  

      a munkáltatók felajánlásai és igényei alapján. „Összehozza” az érdeklődő  

      hallgatókat olyan szervezetekkel, ahol szakmai tudásukat a legkorszerűbb  

       módon alakíthatják ki, fejleszthetik. 

• A diáktanácsadás harmadik szervezete a pszichológiai tanácsadó és 

tesztcentrum. Itt a csoportos és egyéni fejlesztés mellett lehetőségük van a 

hallgatóknak arra is, hogy speciális segítséget kérjenek válság- vagy 

krízishelyzetben. A klasszikus pszichológiai szolgáltatások mellett a 

tesztcentrum segíti a hallgatók önmegismerését, a pályafejlődési problémák 

feltárását is. (Takács 1999) 

A mai tipikus egyetemi tanácsadó központnak főállású dolgozó, hivatásos személyzete 

van, mely a központ igazgatójából és több más főállású, hivatásos tanácsadóból áll. A 

stáb gyakran magába foglal részmunkaidős tanácsadókat, teljes, vagy részmunkaidős, 

gyakorló idejüket töltő, diplomával rendelkező továbbképzős diákokat (MSc, vagy PhD 

szinten egyaránt), és egyes más egyetemi hivatalban dolgozókat, akik munkaidejük egy 

részében a tanácsadó központban végeznek munkát. Ezen felül a központnak van 

legalább egy teljes munkaidős titkárnője és — nagy egyetemeken — olykor egy 

pszichológiai tesztekkel foglalkozó specialistája is. (Barratt, 1988) 

 

A kanadai „mintaegyetemek” tanácsadó központja – bár foglalkozik szakmai 

útmutatással, szociális támogatással, csoportigények kielégítésével, a tanulási 

problémákkal, stb. – mégis a leginkább „tanácsadás-orientáltnak” nevezhető. A 

személyes hallgatói problémák között megtaláljuk az evészavarokat, a veszteség, a 

depresszió érzéseit, az időgazdálkodási problémákat, a szexuális gondokat, az 

önbizalomhiányt, az önértékelési nehézségeket és az érzelmi problémákat, valamint a 

tanulási és a pályadöntési nehézségeket. Az irányelvek a rövidterápiás megközelítést 

javasolják, s szükség esetén a külső segítő intézményekhez történő átirányításra is 

lehetőség van.  
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A Nagy-Britanniában (Woolfe, 1996) létrehozott diáktanácsadási központok nagy 

hangsúlyt helyeznek a „személyes tanácsadásra (és preventív, konzultatív munkát 

végeznek)”. A hetvenes évek elejétől kezdve csaknem az összes régebbi brit egyetemen 

megindultak a diáktanácsadási szolgáltatások, és jelenleg egy tanácsadó központ 3300 

hallgatóval foglalkozik. Az intézmények  anyagi nehézségei ellenére ezek a tanácsadók 

egyre hatékonyabban elégítik ki a hallgatók egyre növekvő igényeit. 

 

A tanácsadó szervezetek a hagyományos brit egyetemeken elkülönülnek, míg az 

újonnan alakult egyetemek és főiskolák tanácsadó szolgáltatásai együtt jelennek meg 

más hallgatói szolgáltatásokkal. A gyakorlatban a tanácsadás-orientált szolgáltatások 

természetesen azt jelentik, hogy az információ és az orientáció, a pályatanácsadás és a 

tanulmányi segítségnyújtás olyan más egységekben történik, amelyekkel a tanácsadók 

valamilyen módon együttműködnek. 

A brit tanácsadók elsősorban terápiás jellegű, pszichológiai tanácsadást végeznek. 

Tanácsadóik a személyiségproblémák kezelésére vannak kiképezve. Ennek a munkának 

nagy hagyománya és elfogadottsága van, különösen a pszichoanalitikus irányultságú 

tanácsadásnak. (Bell, 1996)  

 

A jelenlegi külföldi diáktanácsadók működéséhez hasonlóan a hazai tanácsadás 

kialakulásának kezdetei a magyar pszichológus szakma kiemelkedő képviselőinek 

köszönhető. 

 

2.2.4. A hazai felsőoktatási tanácsadás előzményei 

A Magyar Pszichológiai Társaság Pályalélektani Szekciója 1994. május 25-én „Hazai 

és nemzetközi körkép a felsőoktatási tanácsadás témakörben” rendezett ülésén dr. 

Ritoók Magda meghívására indult el az a szakmai tanácskozás, melynek előadói voltak: 

Szilágyi Klára, az MPT főtitkára, Völgyesy Pál, a Pályalélektani Szekció elnöke, Ritoók 

Magda ELTE BTK Diáktanácsadó, Szenes Márta Universitas Diákcentrum Szeged, 

Bugán Antal Négyszemközt tanácsadó KLTE, Takács Ildikó a BME, Rajnai Nadinka 

ELTE BTK Diáktanácsadó, és az ELTE BTK Kortárssegítő Hallgatói Csoport 

képviselője. Ez a – kevesek által ismert – szakmai tanácskozás ma már történeti 

esemény (1. sz. melléklet), mert ezen a fórumon írták alá az ott jelenlévők a 
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Felsőoktatási Tanácsadás alapító okiratát, melynek alapján – a hivatalos procedúra 

lefolytatása után –  1995-ben már mint hivatalosan bejegyzett civil szervezet kezdte 

meg működését a Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület (FETA). 

A meghívott előadók névsorát azért kell idézni, mert látható, hogy a felsőoktatási 

diáktanácsadást azok a pszichológus szakemberek indították el és koordinálták, akik az 

elmúlt évtizedekben már a pályaválasztási tanácsadásnak is kiemelkedő művelői 

voltak (Ritoók, Szilágyi, Völgyesy, és még sokan mások). 

Ugyanakkor az is látható, hogy már működtek az egyetemeken és főiskolákon –

különböző szervezeti keretekben olyan, a hallgatókat segítő szolgálatok – melyek 

érzékenyen reagáltak a makro-társadalmi változásokra és a hallgatók személyes 

igényeire egyaránt. Intézmények képviselőiként – az ELTE, a. KLTE, a BME, és a 

Szegedi Universitas, valamint a felsőoktatásban dolgozó szakemberek: a pedagógia, 

pszichológia, szociálpedagógia tanszékek képviseletében. 

Ennek a folyamatnak a történeti előzménye, hogy hazánkban a II. világháború után a 

pszichológiai tanácsadást elsősorban a pályaválasztási- és a nevelési tanácsadás 

képviselte elméletben és gyakorlatban egyaránt. (Ritoók, 2006) 

Sajátos magyar útja volt ez a pályaválasztási tanácsadás fejlődésének, mely sok 

tekintetben különbözött a szovjet példát követő – ideológiailag erősen meghatározott – 

kelet-európai országok modelljétől. (Drapela 1987)  

Ennek okait több tényező határozta meg: 

1) a pályatanácsadást a pszichológia keltette életre Magyarországon, – melynek a többi 

kelet-európai országhoz viszonyítva – viszonylag sikerült megőriznie ideológiai 

függetlenségét, 

2) a pályatanácsadást olyan szakemberek alapozták meg (Nagy L., Mérei F, Csirszka J. 

Radnai B., Schnell J.) elméletileg és gyakorlatilag, akik a legmagasabb szintű 

pszichológiai iskolák eredményeit ismerték és közvetítették, 

3) a magyar pályaválasztási szakemberek szoros szakmai kapcsolatot tartottak fenn a 

pályaválasztási tanácsadás nemzetközi szervezeteivel: az IAEVG-vel és az IRTAC-

kal  (International Round Table for the Advancement and Counselling), valamint a 

legjelentősebb külföldi szakmai műhelyekkel és szakemberekkel ( Deen, N., Stern 

E., Wiegersma, Borgen, W., Amundson, N.). ( i.m.58.o.). 
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A pályaválasztási tanácsadás egyik legfontosabb tevékenységi területe az előző 

társadalmi rendszerben főként az általános- és a középiskola volt. „Csak az iskolai 

oktató-nevelő tevékenység részeként valósítható meg az a célkitűzés, hogy valamennyi 

pályaválasztás előtt álló fiatalt a lehető legjobban előkészítsünk a helyes 

pályaválasztásra és kialakítsuk bennük a pályán való eredményes beváláshoz szükséges 

képességeket és személyiségjegyeket.” (Ballér, 1976) 

Az 1970-es évektől jelentős kutatások és művek keletkeztek a pályaválasztási döntés, 

pályaalkalmasság, pályaazonosulás, önmegvalósítás, pályaválasztás- és 

személyiségfejlesztés témakörökben. (Ballér 1978, Csirszka 1983, Radnai 1978, Ritoók, 

1975, l986, Rókusfalvy , l972, Völgyesy, l976) 

A nemzetközi tendenciákat követve hazánkban is kettévált az orientáló pályaválasztási 

tanácsadás (guidance, irányítás) és a pályaválasztási szaktanácsadás, (counselling) 

mint szintézist teremtő kapcsolatforma. 

„A pályaválasztási tanácsadást… világszerte egyre inkább felváltotta a pályafejlődési 

tanácsadás, melynek célja, hogy segítséget nyújtson az egyén pályáján jelentkező 

választási, döntési helyzetek pályaváltási, korrekciós feladatok, krízisek, adaptációs 

nehézségek megoldásában az életpálya alakulásának valamennyi szakaszában.” 

(i.m.50.o.) 

A magyar iskolarendszerben is megjelentek (a közoktatásban és a felsőoktatásban 

egyaránt) a pszichológiai-, pályafejlődési-, és mentálhigiénés tanácsadás módszereiként 

a különböző tematikájú, módszerű és pszichológiai irányzatot képviselő – 

személyiségfejlesztő kiscsoport-módszerek (G. Donáth, 1980, Benedek, 1982, Ritoók, 

1986, Bagdy-Telkes, 1988, Kozéki, 1989, 1991, Acsai-Simon, 1990, Bagdy, 1997, 

Vikár-Tomcsányi, 1999) 

A tanácsadás történeti és intézményi hátterének megalapozottsága, a szakemberek 

eredményes munkája tehát lehetővé tette, hogy a hazai hagyományokra építve – bár az 

igényekhez képest eléggé megkésve – a felsőoktatásban is megalakuljon a segítő, 

támogató intézményi háttér. 

A lehetőséget erre az 1993-as felsőoktatási törvény teremtette meg. Egyrészt a 

szakember képzés területén, másrészt a hallgatók jogait biztosító szabályozás terén: 

1) az 1993-ban pszichológusok számára kidolgozott két és fél éves (5 szemeszteres) 

„szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményei”, lehetővé tették a Tanácsadó 
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szakpszichológus posztgraduális képzést. A 30/1997. (IX.16.) MKM rendelet kiadása 

után az ELTE elindította a felsőoktatási diáktanácsadási szakirányú továbbképzési 

szakot. „A képzés célja… hogy a tanácsadás pszichológia sajátos eszközeire 

támaszkodva segítséget tudjanak nyújtani az életvezetési és pályakrízisek, valamint a 

családi és párkapcsolati problémák megelőzéséhez és megoldásához.”(Murányi 2006) 

Munkavállalási tanácsadókat a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kara képez. Graduális és posztgraduális levelező formában, 

főiskolai szinten 1992-óta. 

Addiktológiai konzultáns – főiskolai szintű szakirányú továbbképzés folyik a 

Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Addiktológiai Tanszékén a 

14./1997. II.18. MKM rendelet alapján. 

A Mentálhigiénés szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeiről is az 

1993. évi MKM törvény 74. §-a rendelkezett. 1995-től a Magyar Testnevelési 

Egyetemen (először szakcsoportként, majd 1998-tól 2004-ig önálló tanszékként) 

működött a Mentálhigiénés posztgraduális levelező szakirányú szak képzése. 

2) az 1993. évi törvény szerint: „A hallgató számára az egyetemen biztosítani kell 

mindazon információkat és szolgáltatásokat, amelyek tanulmányai alatt beilleszkedését, 

életvitelét, egészségügyi ellátását szolgálják”. Ugyanezen törvény kimondja: A 

felsőoktatási intézmények a meghatározott feladatok ellátását más intézményekkel való 

együttműködésben vagy saját szervezeti egység létrehozásával biztosítják. 

A 90/1988. Kormányrendelet 9.§ 2. pontja szerint az intézményi tanulmányi 

pontrendszer bevezetésével párhuzamosan az intézményben meg kell szervezni:  

– az egyéni tanulmánytervezéshez szükséges tanulmányi tanácsadást, 

– a hallgatók tájékoztatásának módját, a tájékoztatás rendszerét. 

A pedagógusképző intézmények szempontjából fontos volt a 111/1997-es 

kormányrendelet, mely megfogalmazta a pedagógusképzés programjait meghatározó 

alapelveket: a képesítési követelményeket. Ez a rendelet teszi kötelezővé a végzett 

pedagógusok számára valamilyen önismereti, személyiségfejlesztő kurzus kötelező 

felvételét a tanulmányi idő alatt. 

„Ahhoz, hogy a diáktanácsadás kérdése oktatáspolitikai aktualitássá válhasson, 

kellett, hogy a felsőoktatás átalakulásának folyamatában, a tömegoktatás 

megjelenésével egyidejűleg egyre több oktató és egyre több egyetem, főiskola ismerje 
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fel a hallgatókkal való törődés intézményesült formájának, a tanácsadók létrehozásának 

szükségességét.” (Szövényi 1997) 

Az 1995-ben megalakult Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület, (FETA) ennek az 

oktatáspolitikai szemlélet-váltásnak is köszönhető. A szervezet célja: ”A felgyorsult 

társadalmi-gazdasági változások következtében különösen fontossá vált az ifjúság – 

közöttük is különösen a felsőoktatásban tanulók és a felsőoktatásba készülők – 

mentálhigiénés gondozásával foglalkozó szakemberek (pszichológusok, a felsőoktatási 

intézmények oktatói, orvosok, felsőoktatási tanácsadók, szociális munkások és kortárs-

segítők) számára megteremteni a szervezett és országosan koordinált szakmai műhely és 

tapasztalatcsere, a szupervízió valamint a továbbképzés lehetőségeit. Ebből adódóan az 

Egyesület arra törekszik, hogy megvalósítsa a felsőoktatási tanácsadásban – egyéni és 

csoportos keretben – felhasznált információs, konzultációs és terápiás módszerek 

alkalmazásának országos szintű koordinációját és továbbfejlesztését, valamint, hogy 

segítséget nyújtson a felsőoktatásban létrehozandó korszerű intézményrendszer 

modelljének kialakításához, beleértve a felsőoktatási intézmények oktatóinak nyújtandó 

mentálhigiénés konzultációt.” Évente megrendezésre kerül a Felsőoktatási 

Diáktanácsadás Országos Konferenciája, ahol a hazai felsőoktatási tanácsadás 

szakemberei – felsőoktatási diáktanácsadók, pszichológusok, tanárok, kortárs segítők, – 

osztják meg egymással tapasztalataikat.  

1997-ben a FETA tagszervezetei a következő intézmények voltak: 

Diákcentrum Universitas Alapítvány, Szeged 

Student Service Egyesület, Budapest 

Kodolányi János Főiskola Diáktanácsadója, Székesfehérvár 

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Diákcentrum, Szombathely 

BME Építőkari Diáktanácsadó, Budapest 

GATE Diákcentrum, Gödöllő 

ELTE BTK Diáktanácsadó Központ, Budapest 

KLTE Négyszemközt, Debrecen 

TF Diáktanácsadó, Budapest 

ELTE BTK Kortárs Segítő Csoport, Budapest 
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Ma az Egyesület Internet-es honlapján már 24 Diáktanácsadó, illetve Karriertanácsadó 

iroda, és Kortárs Segítő csoport található, de a törvényi szabályozás értelmében minden 

felsőoktatási intézményben működnie kell tanácsadó szervezetnek. A hazai felsőoktatási 

tanácsadásnak is több iránya létezik: 

Információs tanácsadás: a tanulmányok folytatásához szükséges legfontosabb 

információkat nyújtja, 

Életvezetési. tanácsadás: a diákélet szinte minden területét átfogó személyesebb 

jellegű segítségnyújtást jelenti, 

Tanulmányi tanácsadás: egy pályacél elérését segítő tanulmányi szakosodási 

tanácsadás, mely nem pusztán a diplomához szükséges tanulmányok abszolválásáról 

szól, – de ide tartoznak a tanulási nehézségek kezelései is. 

Pszichológiai tanácsadás: a konzultációs tanácsadás egyszeri formájától a 

pszichológiai terápiás tanácsadásig terjed. 

Pályaorientációs, vagy pályakorrekciós tanácsadás: a rosszul, vagy külső nyomásra 

választott pálya, vagy nem jól ismert pályacél mögött ezek a problémák összefonódnak, 

feltehetően a mélyebb okok elfedését (lelki krízishelyzetek, életvezetési nehézségek, 

függőségi problémák, stb.) szolgálják. 

Karrier- és életpálya építési tanácsadás: a diáktanácsadóktól elkülönült szervezetek 

végzik, az életpálya tervezésétől a konkrét elhelyezkedést segítő feladatokat látnak el. A 

karrier-tanácsadási forma leginkább azokon a karokon jellemző, melyek a 

közintézmények és a versenyszféra munkaerő-igényét elégítik ki. Az „Állásbörzék” 

szervezésével olyan fórumot biztosítanak a résztvevőknek, ahol az elhelyezkedéshez 

elengedhetetlen álláskeresési technikákat, önéletrajzírást, első interjús beszélgetést, stb. 

a gyakorlatban is kipróbálhatják a hallgatók. 

A Diáktanácsadók szerteágazó tevékenységet folytatnak, a felsoroltakon kívül létezik 

még drog-tanácsadás, jogi- és adótanácsadás, a fogyatékkal élőknek segítő tanácsadás, a 

külföldieknek szervezett tanácsadás, stb. Minden intézményben az igények és a 

lehetőségek egyeztetésével alakultak és alakulnak ma is a különböző tanácsadási 

profilok. 

 

Nagyon fontos és lényeges szerepet töltenek be ebben a rendszerben a 

„Kortárssegítők” (Peer-Counseling), akik a hallgatók szociálisan legérzékenyebb 
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csoportjából kerülnek ki, és akik önként vállalják részben erre a feladatra való 

felkészülést és tanulást, valamint a gyakorlati munkát 

 

2.2.5. Az  egyetemi  diáktanácsadás  modellje 

 

Az egyetemi diáktanácsadás felépítésének hallgató-központú holisztikus modelljét Van 

Esbroeck és Watts (1998, idézi Takács 1999) dolgozta ki. Ez a modell három fő 

területet fogalmaz meg a tanácsadás területén: 

• Tanulmányi tanácsadás, melynek feladata a tanulmányi lehetőségek közötti 

választás biztosítása és a tanulmányok befejezésének támogatása. 

• Pályatanácsadás és irányítás: a foglalkozások és munkakörök közötti 

választás, és az elhelyezkedés segítése. 

• Egyéni tanácsadás, mely a személyes konfliktusok megoldásával és a 

közösségi beilleszkedéssel foglalkozik. 

A szerzők e három területet további három szintre osztották:  

• az első szint — a hallgatókhoz legközelebbi — része a formális oktatásnak, több 

olyan tantárgyat is tartalmaz, mely sok információt ad mindhárom területről, 

• a második szint, bár kapcsolódik az oktatás formális funkcióihoz, de már 

tartalmaz néhány speciális tevékenységet is. Ez a szint átmenetet jelent az 

egységes és mindhárom területen együttműködő tanácsadó központok és csak a 

tanulmányokhoz kötődő — információs és tanácsadó szolgálatok között. 

• a harmadik szint elkülönül az oktatási funkcióktól, és a három területen szakmai 

szolgáltatást kínál. 

Ez a holisztikus modell tükrözi az egyetemi diáktanácsadás európai jellegzetességeit, és 

jól működő modellt kínál a tanácsadó szervezetek felépítéséhez. 

 

A külföldi tapasztalatok és a már működő hazai felsőoktatási diáktanácsadó szervezetek 

munkája alapján dolgozott ki egy diáktanácsadási modellt Takács (1999), elsősorban a 

Budapesti Műszaki Egyetem részére, de a diáktanácsadás általános hazai rendszerét is 

megfogalmazva benne: 

Tanulmányi tanácsadás: a hallgatók részére olyan információszolgáltatás, mely az 

egyetemi tanulmányokhoz szükséges minden ismeretet tartalmaz. Az információs 
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rendszer mellett a szóbeli tájékoztatás, konzultáció és tanulmányi választási 

döntéssegítés lehetőségét is biztosítva. 

Karrier-tanácsadás: információs szolgáltatás a munkavállaláshoz szükséges 

feltételekről és lehetőségekről mind a tanulmányi idő alatt, mind a tanulmányok 

befejezése után. A karriertervezés szerepe elsősorban az egyetemi hallgatók és a 

munkáltatók közötti találkozási- és tájékoztatási lehetőségek megteremtése (pl. 

állásbörzék szervezése).  

Egyéni és csoportos tanácsadással segíteni az egyetemi hallgatók tájékozódását 

karrierjük megtervezésében. Munkavállalási tréningek szervezése, melyek felkészítik a 

hallgatókat a sikeres munkavállalási interjúra, elősegítik az életforma-váltás 

zökkenőmentesebb lezajlását, és a munkahelyi beilleszkedés gyorsítását. 

Pszichológiai tanácsadás: egyéni, személyes segítségnyújtás, mely részben az életkori 

konfliktusok, részben az egyéni döntési és krízishelyzetek megoldását segítik, olyan 

problémák megoldásában, melyek az egyetemi tanulmányokat nehezítik, illetve 

személyiségfejlődésüket gátolják. 

 

2.2.6. A TF diáktanácsadó működésének előzményei 

Az akkor még Magyar Testnevelési Főiskolán az 1970-80-as évektől a felsőoktatás 

pedagógiai és pszichológiai kutatások a pedagógus pályára való kiválasztás, 

alkalmasság- és beválás, valamint a pályaprofilok kidolgozásának témája köré 

szerveződtek. (Rókusfalvy, Stuller, Kelemenné 1981, Istvánfi 1982, Gombocz 1994/a, 

b. 1999. és mások)  

A 80-as évek elején – 3 éven keresztül, kísérleti jelleggel – pedagógiai és pszichológiai 

alkalmasság vizsgálatot is végeztek a felvételizőknél, amely a TF-en csak kísérlet 

maradt.(Kis 1983, Vass 1983, Kormosné 1984, 1985.a,b, 1988, Rókusfalvy 1987a,b.) A 

TF tehát megtartotta a sportszakmai gyakorlati követelményekre épített felvételi 

rendszerét. Ezzel szemben pl. a Budapesti Tanítóképző Intézetben a pedagógiai-

pszichológiai alkalmasság vizsgálat volt a felvételi kiválasztás fontos tényezője. 

(Ungárné 1971, 1978.) 

Saját kutatásom a 80-as években olyan új szakma-specifikus vizsgálati eljárás 

kidolgozása volt, mely a felvételizők, vezető tanárok, edzők, gyakorló testnevelő 

tanárok pedagógiai attitűdjét vizsgálta. (Kormosné 1985/b) 
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Ez a munka fontos új eredményeket hozott. Az egyik, hogy a felvételizők esetében a 

pedagógiai beállítódás vizsgálata csak a képzésre való alkalmasság szempontjából 

mérhető — de nem minősíthető a pedagógiai alkalmasság kiválasztási 

módszereként. Arra viszont nagyon jól alkalmazható, hogy önismereti alapként 

szolgáljon a hallgatók önismeretének, személyiségének és pedagógiai képességeinek 

fejlesztéséhez. 

 

2.2.6.1. Az önismereti kiscsoportok működési keretei 

Ennek a kutatásnak a következő lépéseként az 1987/88-as tanévben indítottunk először 

szabad-interakciós önismereti kiscsoportot a testnevelés szakos hallgatóknak – 

fakultatív jelleggel – melynek működése már a Diáktanácsadó előfutárának tekinthető. 

A csoport két teljes tanéven keresztül eredményesen működött /négy szemeszter!/ 8 

fővel, (terapeuta - koterapeuta) akkor még — kettős vezetéssel. (Simon, Acsai, 1988, 

Acsai, Simon, 1990)  

A kísérleti jellegű verbális-szabadinterakciós kiscsoport eredményeinek alapján ezután 

minden szemeszterben meghirdettem fakultációs önismereti kiscsoportot, mely a mai 

napig is így működik – annak ellenére, hogy ma már kötelezően választható 

tantárgyként is bekerült a képzési rendszerbe. (Minden szemeszterben több igény 

van a fakultációs képzésre is, mint amennyit teljesíteni lehet.)  

A jelentkezők létszámától függően minden évben működött is egy- két- vagy három (!) 

fakultációs kiscsoport. Különösen jelentős ez akkor, ha tudjuk, hogy a hallgatók 

önkéntesen, kevés szabadidejükben jártak/járnak ezekbe a csoportokba. Akkor még nem 

volt tantárgy, és nem kaptak érte sem érdemjegyet, sem kreditpontot (ez utóbbi akkor 

még nem is létezett.) Sőt a konzultációs heteken, illetve a vizsgaidőszakokban is 

megtartottuk a foglalkozásokat a hallgatók kérésére, melyre a vidéken lakók is eljöttek! 

S bár a 70-80-as évektől a különböző kiscsoportos személyiségfejlesztő módszerek 

(önismereti, pszichodráma, Bálint csoport stb.) már egyre elfogadottabban és egyre 

szélesebb körben terjedtek hazánkban is, mégis viszonylag új, járatlan úton indultunk el 

kísérletünkkel az akkori Testnevelési Főiskolán. 

„Itt kerültünk szembe a „járatlan út” nehézségeivel, mely részben a TF sajátos képzési 

rendszerével függ össze. 
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Minden TF-es hallgató magasan az átlagos sporttevékenység szintjén felül él. Nem is 

beszélve az élsportolókról, akik közül szintén volt csoporttagunk. A szinte állandó 

mozgásos tevékenység, a „gyorsabban, magasabbra, erősebben” elvárás, a mindennapi 

kemény fizikai megterhelés, a szinte azonnal mérhető és visszajelzett siker- vagy 

kudarcélmény meghatározó része életüknek. A teljesítmény és a mérhetőség (a tized- és 

századmásodpercek, a centiméterek, a kilók, a gólok stb.) tehát az eredmény. És az 

eredményig vezető út: a szigorú edzések, a konkrét, meghatározott, pontos feladatok 

elsősorban a direkt vezetési stílust hozzák élményközelbe hallgatóinknak. Az 

életkorukból is fakad egy bizonyos kettősség: egyrészt még diákok – meghatározott 

feltételek között – de a tanári pályára készülve már átélik, ismerkednek a „másik 

oldallal”, a „katedra” másik oldalával. 

Érthető tehát, hogy a verbális-szabadinterakciós kiscsoport jellege – melyre sem a 

meghatározott „témák”, sem konkrét feladatok, sem direktív vezetés, sem azonnal 

mérhető eredmények stb. nem jellemző – alapvetően eltért a hallgatók által megszokott 

keretektől.” (Acsai, Simon 1990) 

Ezeket az eredményeket alapul véve a verbális-szabadinterakciós kiscsoport helyett 

kialakítottam  egy  körülhatárolhatóbb csoport-tematikát: 

 

1. Bemutatkozás, ismerkedés, kapcsolatteremtés. A csoport működési kereteinek 

megbeszélése. 

2. A bizalom megalapozását fejlesztő játékok 

3. Nonverbális kapcsolatteremtő és fejlesztő gyakorlatok. 

4. Önkifejezés, első benyomás szerveződése, benyomáskeltés. 

5. Társas hatékonyság, befolyásolás. 

6. Encounter (találkozás) élmények, szenzibilizáló (érzékenyebbe tévő) gyakorlatok. 

7. Előítéletek, kirekesztettség, pedagógiai attitűdök. 

8. Kommunikációs készségek fejlesztése. 

9. Empátia fejlesztés, érzelmek, érzések kifejezése. 

10. Konfliktuskezelés, pedagógusok által használható technikák. 

11. Asszertív viselkedés és stresszoldó technikák. 

12. Értékválasztás, tolerancia magunk és mások iránt. 

13. Metakommunikáció, testbeszéd gyakorlatok. 
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14. Értő figyelem és tanácsadási technikák.  

15. Jövőkép, lezárás, búcsúzás. 

Ez a tematika tulajdonképpen egy nagyon laza keret, melyben a játékok célja a 

feszültség- és a stressz oldása, az élmények és érzések saját élményű megtapasztalása, 

verbális megfogalmazása és a problémák kimondásának megtanulása, és kognitív 

feldolgozása.  

A csoport-bizalom megalapozása az első és legfontosabb követelmény, mert csak akkor 

tudnak és mernek a csoporttagok őszintén, nyíltan beszélni érzéseikről, problémáikról, 

kétségeikről, ha a bizalom légköre kialakult. Különös figyelmet érdemel a TF-en a 

verbális (szóbeli) megfogalmazás és tudatosítás, hiszen hallgatóink elsősorban a 

mozgásos önkifejezésben képzettek, de ezek kognitív értelmezését nem ismerik. A 

testbeszéd, a metakommunikáció ismerete és értése, adekvát alkalmazása kiemelkedően 

fontos a pedagógusképzésben, a kongruens tanári viselkedés kialakításában. Ezeket 

elsősorban az encounter- játékok, és esetenként pszichodráma elemek közbeiktatásával 

lehet fejleszteni. A csoportokban a játékok adnak sokrétű tanulási lehetőséget (Lásd 

feljebb: Bagdy, Telkes 1988) az empátia, az altruizmus, az értő figyelem, stb. – a 

személyes és tanári képességek, készségek megtapasztalására, kipróbálására, 

„büntetlen” gyakorlására.   

A csoportvezetés stílusa is ehhez a „laza kerethez” igazodik. A csoport indulásánál a 

vezetés aktívabb, irányítóbb, ami leginkább a csoport működési rendjének 

kialakításában és a játékokra tett javaslattételek formájában nyilvánul meg. A hallgatók 

a második csoporton ezért már ismerik az „itt és most” kártyákat, a játékok utáni 

körkérdések élménybeszámolóit, a csoport-befejezés kérdését: a mai tapasztalatok rövid 

összefoglalóit. Ahogyan a csoport és a csoportdinamikai folyamatok érése, fejlődése 

lehetővé teszi, az aktívabb csoportvezetői stílus egyre inkább indirektívvé válhat, egyre 

nagyobb teret engedve a csoport és az egyéniségek autonóm kibontakozásának. A 

csoportvezető egyre inkább kivonulhat az irányító funkcióból, és a megfigyelői, 

védelmi, visszajelzési funkciókra koncentrálhat.  

A kiscsoport létszámát is meghatározza a szakirodalom: 12 főben maximálja, és 

valóban, a jól működő csoport 8-12 fő között tud igazán eredményes lenni. Ez a csoport 

céljának lényegéből fakad, hiszen csak az intimitás és bizalom légkörében alakulhat ki a 

személyesség, az önmagukra és a másikra való teljes odafigyelés lehetősége is. Ennél 
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nagyobb csoportlétszám már akadálya az eredményes működésnek, mert nem átlátható, 

nem befogadható. Igaz ez a csoportvezető szempontjából is, akinek nem csak az egyes 

csoporttagokban történő érzelmi, indulati jellemzőket, ellenállásokat és változásokat 

kell észrevennie, figyelemmel kísérnie – és szükség szerint beavatkoznia, de ezen túl a 

csoportdinamikai folyamatokat is kézben kell tartania, és indirekten irányítania.  

 

2.2.6.2. Az  önismereti  kiscsoportok  speciális metodikája  a  TF-en 

A verbális-szabadinterakciós kiscsoport tapasztalatai alapján kialakítottam egy 

körülhatároltabb, speciális csoportmetodikát:  

Bemutatkozás, ismerkedés, kapcsolatteremtés. A csoport működési kereteinek 

megbeszélése. 

Az első foglalkozás a csoportszabályok tisztázásával kezdődik. Kérem a csoportot a 

kölcsönös tegeződésre, az egyenrangúság kifejezéseként. (Ez néha nehezen megy, 

többször kell utalni rá.) Majd kérem, hogy írják le, mit várnak ettől a csoporttól, ezt 

szóban is elmondják. Már a legelején beszélni kell arról, hogy milyen elvárásaik és 

esetleg tévhiteik vannak az önismereti csoportokról. (A csoport végén írásbeli 

elvárásainak megfogalmazását mindenki visszakapja, és össze tudja hasonlítani, hogy 

mit változott ő, vagy a véleménye, mit sikerült elérni és mit nem.)  

A csoportszabályok megbeszélése kérdések alapján történik, úgy, mint: mikor tudunk 

őszinték lenni, kivel, milyen körülmények között, mikor, kinek, hogyan tudjuk kifejezni 

érzéseinket, mi a feltétele, hogy megbízzunk egy másik emberben, stb. A kérdésekre a 

csoport adja meg a válaszokat, ezek alapján állapítjuk meg a csoportszabályokat. 

Itt-és-most, saját érzéseinkről egyes szám első személyben beszélünk, őszintén 

kimondjuk érzéseinket, de úgy, hogy a másik személyiségét, érzéseit tiszteletben tartjuk. 

Nem kell kimondani mindent, ami nem publikus megtartjuk magunknak, de amikor 

beszélünk, azt őszintén, igazat mondva tesszük. Ennek feltétele, hogy ami a csoporton 

belül történik, az itt is marad, nem beszélünk róla a kívülállóknak.(Csoporttitok.) 

Bármikor, bármilyen játékból ki lehet maradni, indokolás nélkül. Ha bárki úgy érzi, 

hogy megbántották, azonnal kifejezi a másik felé – ha nem tudja, akkor a 

csoportvezetőhöz kell fordulnia. Ilyenre még nem volt példa, a csoporton belül sikerült 

az ellentéteket tisztázni, ilyenkor látszik a csoport igazi ereje és kohéziója, különösen a 

mély, fájdalmas emlékeknél. Szinte megsűrűsödik a légkör, a csoport mintegy védőn 



 53

„körbefogja” a beszélőt, látni kellene, hogy minden csoporttag, mint a rózsa szirmai 

befelé hajlanak, vannak, akiknek a szemében könny csillog, van, aki csak megérinti, 

van, aki megsimogatja a másikat, vagy csak megszorítja kezét – a katarzis szinte 

tapintható, a csoport együtt lélegzik. Ezektől az élményektől válik a csoport csoporttá, 

igazi közösséggé. 

Közösen döntünk a csoportszabályok elfogadásáról, arról, hogy bármely problémáról 

a csoport közösen dönt. Önként választott csoportban az is csoportszabály, hogy ki lehet 

maradni a csoportból, de csak úgy, hogy eljönnek, elmondják, hogy miért, és a csoport 

is elmondhatja a véleményét, érzéseit. Ez a gyászmunka megelőzése és a szálak 

elvarrása tekintetében nagyon fontos. (Ellenkező esetben hosszabb-rövidebb ideig 

„gyászol” a csoport, ha ki nem mondott érzések, indulatok maradnak. Nem beszélve a 

távozóról, akit tovább már nem tudunk követni, így ezekkel az érzéseivel, megoldatlan 

– esetleg a csoportban szerzett – konfliktusaival egyedül marad.)  

A bemutatkozáshoz előre elkészített, virágforma, (de szívformára összehajtogatott) 

papírokat osztok szét, mindenkinek a kezébe adva. (Személyes kapcsolatteremtés.) 

Ezután megkérem őket, hogy válasszanak maguknak egy szimbólumot, és azt rajzolják 

rá, valamint írják fel a keresztnevüket, vagy becenevüket, amin itt a csoportban szólítjuk 

egymást. A rajzok, szimbólumok egy más szintű bemutatkozásra adnak lehetőséget, a 

mélyebb tartalmakat hozzák élmény-közelbe. A csoporttagok ismerik egymást már 

három-négy éve, hiszen évfolyamtársak, csoporttársak a TF képzési rendszerében is. A 

bemutatkozás a szimbólum-választás magyarázatával történik, mindenki elmondja, 

hogy miért azt a jelképet választotta, és mit akart kifejezni önmagáról. Ezután 

megbeszéljük. Már az első körben mindenkitől megkérdezem, hogy mit szeretne 

hozzátenni, kérdezni a beszélőtől, bíztatom őket, hogy mondják el gondolataikat, 

érzéseiket. Már itt lehet tanulni a csoportműködést, hogy ne a csoportvezetőnek 

mondják a véleményüket, hanem személy szerint egymásnak. (Ne a sugaras vezetési 

stílus működjön, ahol mindent a csoportvezetőnek mondanak.) Már az első „kör” 

feszültség-oldódással jár, mindenki felszabadult. A komoly tartalmak mellett nagyon 

sok a nevetés, a csodálkozás, már jó és izgalmas érzéseket kapnak, sok pozitív 

visszajelzést. Meglepődnek azon, hogy a rajzok, szimbólumok mennyi mindent 

elárulnak róluk, néha olyan dolgokat is látni engednek, amiről nem is volt tudomásuk, 

hiszen „csak véletlenül rajzoltam ezt”, „ez jutott eszembe”, „nem tudok rajzolni”, stb.  
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Kapcsolatteremtés, kapcsolatfelvétel. Az első játék a nonverbális párválasztás, csak 

szemkontaktus alapján. Ha a párok megtalálták egymást, jelezzék, üljenek-álljanak 

egymás mellé. Ez már térbeli mozgással jár, ismét nő az izgalom, a várakozás. A 

későbbiekben is minden játék így kezdődik. (Csoporthagyomány kialakítása.)  

Bizalomjátékok. A következő feladat a párok „vak-játéka”: csukott szemű párjukat 

vezetik a csoporttagok, szóbeliség nélkül, csak gesztusokkal. Ezután szerepcsere 

következik, így mindketten átélik ugyanazokat az élményeket. Minden játékot 

szerepcserével játszunk, ez az empátia fejlesztésének kiváló lehetősége. Itt megnyílik a 

tér, szabadon jönnek, mennek, kimehetnek a teremből, mehetnek a lépcsőkön, liften, 

behunyt szemmel sokféle tapasztalatot szereznek. A kb. 10 perc után visszatérő 

csoporttagok már teljesen oldottak. Ismét csoportmegbeszélés következik, mindenki 

elmondja az élményeit, a szemkontaktus felvételétől, a párválasztás zavarba ejtő 

élményeitől kezdve, mit jelentett vezetni, mit jelentett „vaknak lenni”. A játék során sok 

minden megfogalmazódik: a kommunikáció, a kapcsolatfelvétel, csak abban az esetben 

jöhet létre, ha a szemkontaktus erre lehetőséget teremt. („szemezünk” – fogalmazzák 

meg) – de megélik a visszautasítást is: „nem néztél rám”, „mást választottál”, a 

személyiségre is következtethetünk: „hagytam, hogy engem válasszanak”. Kétnemű 

csoportokban megfogalmazódik a férfi-nő ismerkedés zavara, a vezetve lenni-vagy 

vezetni felelőssége, a „másság” – a vakság, kiterjesztve az összes hátrányos helyzetre… 

Fantasztikus élmények kerülnek elő, a kiállításon: „Sötét ügyek – vaklabirintus”  való 

részvétel megrázó élményétől kezdve a családban lévő autista, szkizofrén, nyomorék, 

stb. testvérig, családtagig, szomszédig, barátig… Minden kérdésről lehet beszélni, fel 

lehet vállalni, meg lehet nyilvánulni. Lehet beszélni arról, hogy senki sem mentes attól, 

hogy valamikor NE kerülhessen (baleset, betegség folytán) ilyen helyzetbe. Ez a „játék” 

is alkalmas a bizalom megalapozására – az a célja – de az empátia fejlesztésére, a 

katartikus élmények átélésére is alkalmat teremt. Ne felejtsük el, hogy egészséges, 

sportoló, fiatal felnőttekről van szó, akik talán még soha nem találkoztak „saját 

élményben”, vagy környezetükben ilyen problémákkal, és nagyon valószínű, hogy 

eddig nem gondoltak ilyen viszonylatban saját magukra sem (!) Ezek a bizalom 

megalapozását fejlesztő játékok, nonverbális kapcsolatteremtő- és fejlesztő gyakorlatok 

mindig az adott csoporttól függnek. Ezenkívül még számtalan kapcsolatteremtő, 

társválasztó, bizalom- játékot lehet beiktatni. A mi csoportjainknál kevesebbre van 
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szükség, hiszen elég jól ismerik egymást a csoporttagok. A csoportfolyamat kezdete 

mindig valamilyen társ-vagy család választó, nonverbális, kapcsolatteremtő játék. Ez 

erősíti a csoport-hagyományok kialakulását, a már „átéltem” ismerősség- élményét, a 

gyakorlást, az újra-tanulást. Nagyon jól bevált a „Tíz perc kettesben” játék: 

szemkontaktussal párválasztás történik, de most olyan társat kell választani, akit a 

legkevésbé ismernek a csoportból. A társválasztás után a párok elvonulnak, „intim 

helyzetet teremtenek” és beszélgetnek, „bemutatkoznak egymásnak”. Meghatározott 

ideig beszélnek önmagukról – a másiknak, ezután szerepcserével megismétlik a 

feladatot. A feladat lényege, hogy a legkevésbé ismert csoporttagokkal teremtsenek 

kapcsolatot, és a rokonszenvi-ellenszenvi (tudattalan) választásaink korrekciójára 

lehetőséget nyújtson. A „körbe visszatérve” párjuk nevében, egyes szám első 

személyben mondják el a bemutatkozást. (Vicces, kedves helyzetek adódnak a férfi-női 

pároknál bekövetkező szerepcserékben, nehéz a másik nem nevében beszélni, és azzal 

azonosulni. A másság megélésének, az empátiának sokszínű lehetőségére teremtenek 

alkalmat ezek a gyakorlatok.) 

Meg lehet fogalmazni ezeket az érzéseket, és gondolatokat, választásaink és az  

önkifejezés, első benyomás szerveződése, benyomáskeltés tudattalan komponenseit. 

„Megismerni annyi, mint elfogadni” – a másik, a más, a szociometriai távolság 

csökkentése következik be, az előítéletek oldódása, ezzel együtt a társas hatékonyság, 

befolyásolás újra-értékelése is.  

A TF-en a „homogén csoport” tagjai már sok éve „ismerik egymást”, sőt – a sport révén 

a mozgásos, cselekvéses, érintéses, „tapintásos” tapasztalatokban is az „átlagos” emberi 

kapcsolatokhoz képest hatalmas előnnyel rendelkezek (segítségnyújtás). – Mégis új, 

elképesztő élményeket adnak az encounter (találkozás) élmények, szenzibilizáló 

(érzékenyebbé tévő) gyakorlatok. Mennyire ismerjük egymást? A „felismerési” 

(érzékelésfejlesztő) játékok megdöbbentő tapasztalatokat hoznak, ezek: a „kéz-

felismerés” és „arc-felismerés” nonverbális gyakorlatok. Bekötött szemmel ül a kör 

közepén a szabadon vállalkozó, és a csoporttagok sorban adják a kezüket, hogy csak a 

kezek érintése által találjuk ki, hogy „ki ő”. Mindig szívesen játsszák, megjelenik a 

„versengés” – hányat találtam el /?/ – megdöbbentő, ha barátomat/barátnőmet nem 

találom ki, nem ismerem fel… Intimebb, még zavarba-ejtőbb formája az „arc-

felismerés”, ugyanezen feltételek mellett.  
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Minden „játék” után beszámolnak saját élményeikről, megfogalmazzák tapasztalataikat, 

így kognitív szinten is létrejön a tanulási folyamat, ami esetükben különösen fontos. 

Néhány évvel ezelőtt az egyik csoporttagom azzal keresett fel, hogy volt egy aktuális 

problémája, amiről beszélni szeretett volna velem – de nem találkoztunk. „Nem 

találtalak” – mondta – ezért „kifutottam magamból”. Elment futni, és – úgy gondolta, és 

érezte, hogy a futás közben „megoldódott a probléma”. Ami természetesen – így nem 

volt igaz – még hosszas feldolgozás következett  – de a feszültségoldódás szintjén úgy 

érezte: megoldotta a problémát, „megtalálta a megoldást”. Ebben rejlik a sport (és 

minden fizikai erőfeszítés) csapdája, ugyanakkor „mindenható ereje”, hogy nem csak 

fizikai téren, de hormonálisan is oldja a feszültséget – értelmi, kognitív feldolgozás 

nélkül is! Azokban a társadalmi rétegekben és kultúrákban, ahol az ember még a 

természeti környezethez közel él, a civilizációs ártalmak még nem fertőzték meg, a 

mentális egészségvédelem legjobb eszköze a fizikai munka, a hormonális szintű 

feszültségoldás, a „kioldódás”. Az önismereti csoportokban lehetőségük nyílik a 

hallgatóknak – a számukra már jól ismert – fizikai feszültségoldó megoldásokon túl a 

kognitív szintű feldolgozás elsajátítására, illetve a kettő összekapcsolására is.  

Nagyon jó hatásfokú a „becsülöm benned, tisztelem benned” játék. Mindenki kap egy 

A/4-es lapot, és a lap aljára felírja a nevét, ezután az óramutató járásának megfelelően 

továbbadják a papírt. Mindenki ráírja, amit üzenni szeretne a másiknak, lehajtja, és 

ismét tovább- adja, mindaddig, amíg a lapok vissza nem érkeznek tulajdonosukhoz.  

Ilyen véleménnyel volt erről a játékról két hallgató: „Az előző óráról a sok mosolygó 

arc, a nevetés és a boldog lelkek maradtak meg! Elgondolkodtatóak voltak azok a 

mondatok, szavak, amiket írtak! Boldoggá tettük egymást! Ösztönzőleg hat az, hogy a jó 

tulajdonságokat vagy az értékeket amik bennünk vannak azokat előtérbe helyezzük és 

használjuk! Talán könnyebb megírni, mint kimutatni! Sokat tanulhatunk magunkról 

másoktól!” /Egy férfi hallgató./ 

„Az elmúlt órán nagyon jól éreztem magam. Sokat mosolyogtam a kapott üzeneteken, 

véleményeken. Bármilyen hihetetlen, de azt a lapot, amin a vélemények szerepeltek 

hazavittem és a szüleimnek, testvéremnek és a barátaimnak is megmutattam. Azon 

csodálkoztak, hogy milyen sokan írtak hasonlókat rólam, pedig nem lehetett tudni ki és 

mit írt! Nagyon tetszett és örülök, hogy ilyen véleménnyel vannak rólam a társaim!”  

/Egy nő hallgató./ A mi kultúránkban kevés és szűkszavú a dicséret, még ma is a 
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tekintélyelvű nevelés a széleskörű társadalmi hagyomány. Ha többször fejezhetnénk ki 

pozitív véleményünket, tiszteletünket egymás iránt, a sikerorientált nevelési stílus 

valósulhatna meg a kudarckerülő helyett. Pedagógiai attitűdként ezt a tapasztalatot 

viszik magukkal a hallgatók, remélhetőleg majd tanítási gyakorlatukba is. 

Előítéletek, kirekesztettség, pedagógiai attitűdök tapasztalati átélésének, 

átdolgozásának, illetve fejlesztésének nagyon tanulságos gyakorlata a „kinn a bárány, 

benn a farkas” gyermekjáték. A kirekesztettség, az előítéletek, a peremhelyzetbe kerülés 

negatív, fájó, bosszantó élményét élhetik meg a csoporttagok. Kitűnő alkalma a 

kommunikáció gyakorlásának: a kérleléstől kezdve, a fizikai ráhatáson keresztül a 

visszautasítás nehézségének megéléséig.  Már a játék alatt is kifejezésre kerülnek az 

érzések: „ez nagyon rossz”. A játékot követő megbeszélés részben a feloldást segíti, 

részben az érzések megfogalmazását, és az empátiát fejleszti. Lényege és célja azonban 

az előítéletek, a kirekesztettség, bármely közösségből való kimaradás negatív 

élményének megtapasztalása, feldolgozása és átértékelése. Saját élmények alapján 

jutunk a pedagógus felelősségéig, a pedagógiai attitűdökig, „az önmagát beteljesítő 

jóslatig”. Milyen, ha a tanárt rekesztik ki, és őt nem fogadja el egy gyerekközösség? 

Hogyan válik hiteles, kongruens vezetővé? Mély élmények és gondolatok kerülnek itt 

felszínre. Ennél a játéknál különösen fontos a negatív élmények feloldása a 

csoportvezető részéről! Így írt erről egy hallgató: „A múltkori óra kezdetben nem volt jó 

élmény számomra, mert késtem kb. 15 percet és ezért kimaradtam az első játékból. Ez 

kényelmetlen volt számomra és bántott is mivel egy olyan játékkal kezdtek ami nagyon 

tetszett. Aztán az óra végén bepótoltuk, ill. rólam is írt mindenki 1-1 gondolatot így nem 

éreztem magam már annyira kirekesztve, mint az elején. Szóval a kezdeti fura érzés után 

már nagyon jól éreztem magam.” /Egy nő hallgató./ 

Konfliktuskezelés, agresszív–asszertív viselkedés és stresszoldó technikák. A 

konfliktusok hozzátartoznak mindennapjainkhoz. Ez az óra a „strukturált gyakorlatok” 

kategóriájához tartozik leginkább. A csoporttagok kitöltik a Thomass-Killmann 

konfliktuskezelő kérdőívet, és az instrukciók alapján kiértékelik saját eredményeiket, de 

előtte megbecsülik, hogy az adott öt kategóriában ők milyen konfliktuskezelő stratégiát 

milyen arányban használnak. A kérdőív kitöltése tehát két kategóriát fog tartalmazni: 

egy becsült értéket és egy valós, reális, mért értéket. Mindenkinek saját élménye lehet 

arról, hogy mennyire pontos az önismerete saját konfliktuskezelési stratégiáiról. Az öt 
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konfliktuskezelő stratégia: versengő, alkalmazkodó, elkerülő, problémamegoldó, 

kompromisszum-kereső. (Bővebben lásd: Szekszárdi 1995) Ehhez az órához két film-

demonstráció tartozik: „A légy biztos magadban” és a „Bírálat és kritika”. Nagyon jó 

vita-alapot nyújtanak ahhoz, hogy átgondolhassák saját konfliktushelyzeteiket 

interperszonális kapcsolataikban, és új, jobb, eredményesebb megoldásokat 

találhassanak.  

Értékválasztás, jövőkép kialakításához, fejlesztéséhez „Az én világom most és tíz év 

múlva” című, egyéni feladatot használom.  Mindenki önmagának készít montázst, amit 

nagyon szeretnek a hallgatók. Az elkészült munkákat mindenki bemutatja, és a csoport 

kérdez, csodálkozik, véleményt nyilvánít. Mi jelenik meg a montázson, és mi nem? A 

tér kihasználása, a formák, a tartalmak, a téri orientáció, és a megbeszélés szembesít. 

Konfrontálódnak nem csak a saját munkájukkal, de társaik munkáival, értékeivel, 

elképzeléseivel, vágyaival is. Korrekcióra, tervezésre, átgondolásra, új gondolatok 

megjelenítésére kiváló lehetőség és alkalom – nem csak a mára – a jövőre nézve is. 

Helyzetgyakorlatok, pszichodráma elemek is szerepelhetnek a csoportban egy 

aktuális probléma megoldásaként. Ilyenkor eljátsszák az adott helyzetet, a konfliktus-

hordozó a „rendező”. Szerepeket oszt, önként vállalkozókkal és „nézőkkel”, 

megfigyelőkkel – szerepcserével. Nagyon összeforrott csoport, erős kohézió, sok 

támogatás szükséges a „játék” lebonyolításához. Ritkán kerül rá sor, mert nagyon 

mélyre visz/vihet – igazi pszicho-dráma lehet, és inkább már kiforrott csoport 

munkájában vállalják szívesen.  

A lezárás, búcsúzás sokféle módon megoldható, de nagyon fontos eleme a 

csoportoknak. Az életben sokszor kell, kényszerülünk búcsúzni, többször az újra-

találkozás reményével, néha véglegesen. Erre leginkább a „Mi csoportunk” montázs 

készítését tartom alkalmasnak, mert nagyon oldott hangulatban idézhetjük fel a csoport-

történéseket. Mindenki visszakapja a csoport elején írt „elvárásait a csoportról”, és 

megfogalmazhatja tapasztalatait, esetleges hiány-érzéseit. A közös munka, az ötletek, a 

„szereposztások”, a megvalósítás enyhíti az elmúlás/elválás fájdalmát. Tudattalanul is 

mintát ad, megerősíti a reményt, a jövőbe vetett hitet. 

A választott metodika csak egy laza keret, a teljesség igénye nélkül. Minden csoport 

más, és az alkalmazott játékok, gyakorlatok is változnak attól függően, hogy mi a 

csoport célja: önismeret, személyiségfejlesztés, kommunikációs képességfejlesztés, stb.  
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vagy már másodszor- harmadszor találkozik-e ez a csoport. A játékok, gyakorlatok 

akkor érik el céljukat, ha az adott csoport, adott csoportfolyamatához, aktuális 

témájához szervesen illeszkednek. Szakmai felkészültséggel, biztos kézzel, érző szívvel, 

kreativitással, empátiával kell vezetni a csoportokat, hogy a „Mi csoportunk” kohéziója 

megszülethessen. (További források: Kaposi 1984, Bagdy, Telkes 1988, Rudas 1990, 

Kósáné é.n., Szilágyi 1994)  

 
 
2.2.6.3 A változás tényezői a csoportban 

A csoportpszichoterápia gyógyító (kuratív) tényezőit  I. D. Yalom (1970) tizenegy 

faktorban foglalta össze, mint a terápiás változás összetevőit. Egészségesek önismereti 

csoportjaira Rudas (1990) dolgozta át:  

„A változás, amin egy önismereti csoport tagjai átmennek, meglehetősen bonyolult és 

egyéni folyamat. Bonyolult, mivel számos, egymástól sokszor független tényezők 

összhatásának eredője: személyes, személyközi, környezeti, szituatív, időbeli, vezetési, 

szemléleti, beállítódási, stb. tényezőké. Egyéni, mert minden, a csoportba lépő személy 

oly különböző, a rájuk tett csoporthatások is oly eltérőek és az ezekre adott reakciók is 

annyira mások, hogy elvileg is képtelenség a változásokra vagy a változást előidéző 

tényezők együttesére valamilyen algoritmust felállítani, valamilyen általánosan 

érvényes „menetrendet” kidolgozni.” (Rudas 1990) Egészségesek önismereti 

csoportjaira a következő általánosan érvényes változási tényezőket állapította meg:  

 

1. A remény sugallata. 

2.   Egyetemlegesség és különbözőség. 

3.   Információközlés. 

4.   Önzetlenség. 

5.    Az elsődleges családi csoport megismétlése. 

6.    Társas készségek fejlesztése. 

7.    Utánzó viselkedés. 

8.    Az interperszonális (személyközi) tanulás. 

9.    A csoportkohézió. 

10.   A katarzis. 
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Ahogyan nem létezik két egyforma személyiség, úgy nem létezik két egyforma csoport 

sem. Minden csoport más, és a csoport- és egyéni fejlődés, illetve az aktuális 

csoporttörténések, felszínre került problémák függvényében változik a felkínált 

tematika.  Így minden csoport önmaga alakíthatja fejlődési, változási irányát.  

Az önismereti kiscsoportok működése tehát igazi szemléleti újítást és áttörést 

jelentett az akkori körülmények között a hallgatók személyiségfejlesztésében, 

pedagógiai és pszichológiai tudásuk gyakorlati felkészítésében és alkalmazásában. 

Csoportvezetői tapasztalataim bővülésével, valamint a hallgatói elvárások 

figyelembevételével ma már több különböző kiscsoport-módszer került bevezetése 

intézményünkben: önismereti, személyiségfejlesztő, autogén tréning (AT), 

mentáltréning, bánásmód-pszichológiai (konfliktus-kezelő) és kommunikációs 

képességfejlesztő csoportok.  

A jól működő csoportok „hozama” az egyénileg tanácsot, segítséget kérő hallgatói 

létszám rohamos növekedéséhez vezetett. Tapasztalataim szerint a kiscsoportokon való 

részvétel megkönnyítette a hallgatóknak az egyéni, személyes tanácsadás 

igénybevételének kérését- és elfogadását is, problémáik megfogalmazását, és saját 

életük autonóm kézbevételét.  

Mindennapi munkámban tapasztaltam, hogy a TF-en megalapozódott a 

diáktanácsadás szükségessége.  

1994-ben, amikor személyes meghívást kaptam a Magyar Pszichológiai Társaság 

Pályalélektani Szekciójának a felsőoktatási tanácsadás témakörben rendezett ülésére, 

ezeknek a tapasztalatoknak a birtokában mentem el, és lettem alapító tagja a 

Felsőoktatási Tanácsadás Egyesületnek.  

A diáktanácsadás kérdése…„azokban az intézményekben fogalmazódott meg először, 

ahol a hallgatói létszámok növekedése, és a képzési struktúra jelentősen megváltozott. 

Ott szervezték meg a tanácsadókat, ahol az oktató-hallgató kapcsolatban a változást 

felismerték. Ott, ahol még az universitás fogalom eredeti tartalmának megfelelően az 

oktatók és hallgatók egységét, universitását is az egyetem lényegének tekintették. Az 

elmúlt évek történéseiből az sem tanulság nélküli, hogy kik voltak az adott intézményben 

a szervezők, a diáktanácsadás kezdeményezői. …volt, ahol a pszichológiai, pedagógiai 

tanszék, volt, ahol a tanulmányi osztályok, dékániak, és volt, ahol a hallgatói 

önkormányzatok vállalták a kezdeményező szerepet.” (Szövényi 1997) 
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A hallgatói igények empirikus bizonyítására végeztem az első kérdőíves felmérést a 

Budapesti Műszaki Egyetem-mel egyűttműködve.∗ 1995-ben, ahol már működött 

felsőoktatási diáktanácsadás az egyetemi vezetés támogatásával.   

A vizsgálati eredmények ellenére, az egyetem akkori tanulmányi rektorhelyettese 

nem tartotta szükségesnek és támogatandónak egy diáktanácsadó szervezet 

létrehozását a TF-en, sőt kifejezetten ellenezte. 

Ennek ellenére a TF Pszichológia Tanszéke (több felsőoktatási intézményhez 

hasonlóan) „megelőzte korát”. Gyorsabban reagáltak a gyakorlatban dolgozó 

szakemberek a hallgatók igényeire, mint ahogyan a törvényi, intézményes keretek erre 

lehetőséget adtak volna.  

A Pszichológia Tanszéken az 1980-as évek végétől működött informálisan az a 

hallgatókat segítő, támogató rendszer, mely lehetővé tette, hogy 1999-ben „hivatalosan” 

is elfogadottá váljon a TF Diáktanácsadó. 

 

2.2.7.  A TF diáktanácsadó bemutatása, tevékenysége 

A „TF Diáktanácsadó” hivatalos megnevezéssel 1999 óta működik, mióta írásbeli 

megbízást kaptam a diáktanácsadó vezetésére. Az egyetemi struktúrában szervezetileg a 

Pszichológia Tanszék keretén belül – sem önálló költségvetéssel, sem önálló 

munkatársakkal nem rendelkezik, gyakorlatilag oktató-kutató munkám mellett látom el 

a hallgatók információs és egyéni, személyes tanácsadását. 

 

A TF Diáktanácsadó eddigi tevékenységi körei a következők voltak: 

• A pedagógus hivatás gyakorlásához szükséges önismereti- és társismereti 

képességek fejlesztése, elmélyítése (vezetői attitűd, szociális érzékenység stb.) 

• Pedagógiai szituációk elemzése, konfliktuskezelés, pedagógiai szituációs 

szerepjátékok kiscsoport-módszerrel. 

• Előadások tartása meghívott előadókkal: új módszerek a pedagógiában, a 

Gordon-módszer, előadó: F. Várkonyi Zsuzsa. 

• Ismeretterjesztő előadások szervezése: kábítószerek, drogok és deviáns 

magatartásformák, előadó: dr. Vingender István 

                                                 
∗ Köszönettel tartozom Dr. Takács Ildikónak, aki a BME-n alkalmazott két hallgatói igényfelmérő 
kérdőív alkalmazására lehetőséget nyújtott. 
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• Személyiségfejlesztés: empátia, agressziókezelés, szociabilitás, stressz-kezelés, 

kommunikációs készségfejlesztés, verbális- és metakommunikációs hiteles 

közlés, asszertív viselkedés – kiscsoportban. 

• Relaxációs módszerek: autogén tréning, mentáltréning, NLP-módszerek 

elsajátítása. 

• Tanulmányi- és vizsganehézségekkel küzdő hallgatók részére egyéni tanácsadás 

és pszichoterápia, illetve átirányítás.∗ 

• Egyéni életviteli problémákkal (identitáskrízis, szülői konfliktusok, párkapcsolati                            

konfliktusok, alkohol-probléma, szuicídum veszélyeztetettség, depresszió, 

beilleszkedési problémák, szorongásos tünetek, stb.) hozzánk forduló hallgatók 

részére tanácsadás- információközlés, átirányítás, egyéni tanácsadás, 

pszichoterápia. Az egyéni tanácsadás az egy-két alkalomtól a pszichoterápiáig 

terjedhet. (Lásd 2. melléklet, egyéni tanácsadás, esetismertetések.) 

• A sportpályafutás teljesítmény-problémái: eredménytelenség a sportban, illetve a 

versenyeken, sportpszichológiai tanácsadás. 

• Karriertanácsadás: rendezvények, előadások megszervezése előadó: Andrási 

Mónika, a BKE Karriertanácsadó iroda vezetője. 

• Drogtanácsadás: a TF-en működik a TÁMASZ drogambulancia, dr. Sipos Kornél 

egyetemi tanár vezetésével. 

• Az egyéni segítségnyújtás és tanácsadás az évek alatt kibővült kollégáink- és  

hozzátartozóik, illetve már – volt tanítványaink – és hozzátartozóik 

tanácsadásával is. Ezt a tényt a TF Diáktanácsadó felé nyilvánított bizalomnak és 

elismerésnek értékelem. 

 

Az oktatáspolitikai szemléletváltás és a 111/1997-es kormányrendelet tette lehetővé, 

hogy a TF képzési rendszerébe több szakon kötelezően, illetve szabadon válaszhatóan a 

különböző módszerek közül a következők, mint tantárgyak kerültek bevezetésre: 

Személyiségfejlesztés, Kommunikációs képességfejlesztés, Autogén tréning, 

Mentáltréning, Pszichoreguláció, Bánásmód pszichológia, Konfliktuskezelő technikák.  

 

                                                 
∗ Itt szeretném megköszönni az OSEI (Sportkórház) pszichológusának Harasztiné Sárosi Ilona klinikai 
szakpszichológus kolléganőnek értékes és önfeláldozó szakmai segítségét és pszichoterápiás munkáját. 
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A TF Diáktanácsadó jelenlegi tevékenysége: 

A TF Diáktanácsadó Szolgálat célja, hogy információt és segítséget nyújtson a 

hallgatóknak 

• tanulmányaik sikeres elvégzéséhez, 

• az egyetemi életbe való beilleszkedésükhöz, 

• az intézmény hagyományainak megismeréséhez és ápolásához, 

• egyéni életvezetési problémáik megoldásához. 

A Diáktanácsadó lehetőséget és keretet nyújt a szakmai felkészülés folyamatában az 

aktív, autonóm, választott hivatását magas szinten művelő szakmai önmegvalósítás 

eléréséhez. 

 

Életvezetési, pszichológiai tanácsadás 

Ezt a tanácsadást a Pszichológia Tanszék szakemberei végzik, sokéves tapasztalataik 

alapján. Hozzájuk fordulhatnak azok a hallgatók, akik nehéz élethelyzetbe vagy 

krízishelyzetbe kerültek, akik bármilyen (magánéleti, párkapcsolati, tanulmányi, 

vizsgázással kapcsolatos, sportolással vagy beilleszkedési stb.) problémával néznek 

szembe. 

Itt minden hallgató szakszerű és szigorúan bizalmasan kezelt segítséget kaphat. Célunk, 

hogy hallgatóink tudják: problémáikkal, gondjaikkal nincsenek magukra hagyva, teljes 

bizalommal fordulhatnak hozzánk. 

Személyes, egyéni tanácsadás életvezetési, tanulmányi, párkapcsolati, sportbeli, stb. 

problémák esetén. (Pl. az 1999/2000-es tanévben 208 hallgató, volt hallgató, kolléga 

vette igénybe a tanácsadást.)  

 

Karrier-tanácsadás 

A szakmai felkészülést kiegészítő, támogató, elmélyítő programokat is szervezünk 

kiscsoportos (önismereti, személyiségfejlesztő, kommunikációs, konfliktuskezelő, 

relaxációs stb.) tréningek formájában.  

Ezeket a kurzusokat minden tanév elején meghirdetjük és a jelentkező hallgatókkal 

egyeztetett időpontban tartjuk meg. 

A végzős hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy elhelyezkedésükhöz információt 

kapjanak a tanácsadás keretén belül. 
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A TF Diáktanácsadó Szolgálat várja a hallgatókat, hogy egyetemista éveiket aktív, 

felelősségteljes munkával, tanulással és sportolással, a kalokagathia eszméjének 

megvalósítása jegyében töltsék el.  

 

Információs szolgálat  

Az információs szolgálat a Kortárssegítő Csoport munkája alapján csak egy éven 

keresztül működött, amikor egy pályázat keretében erre lehetőségünk nyílt. Sajnos azóta 

nem sikerült a Kortárssegítő Csoport megszervezése, képzése és működtetése.  

A hallgatók jelenleg a tanulmányokkal kapcsolatos minden információról a „Hallgatói 

tájékoztató”-ból (lásd 3. sz. melléklet) és a Tanulmányi Osztály munkatársaitól 

kaphatnak felvilágosítást.  

Változatlanul fontosnak tartjuk azonban, hogy a külföldi és hazai minták alapján 

megszervezésre kerüljön a Kortárssegítő csoport. 

 

A TF Diáktanácsadóhoz kollégáink és volt tanítványaink is bizalommal fordulhatnak. 

A tanácsadással kapcsolatos kutatások végzése. 

 

3. MÓDSZEREK 

 

3.1. HALLGATÓI IGÉNYFELMÉRÉS  

 

3.1.1. A metodika kiválasztási szempontjai 

A tanácsadás iránti hallgatói igények felmérésére a Budapesti Műszaki Egyetemen dr. 

Takács Ildikóval együttműködve, az ott már vizsgálati módszerként kitöltetett kérdőíves 

ankét módszert választottam. A BME-en alkalmazott két kérdőív alapján állítottam 

össze a TF-re adaptált változatot. (4. sz. melléklet) 

A kérdőív kilenc vegyes típusú – zárt és nyitott kérdést tartalmazott, a következő 

kérdéskörökben: 

• volt-e már szüksége segítségre, de nem volt kihez fordulnia, 

• milyen jellegű volt ez a probléma, 

• elvárások a diáktanácsadóval szemben, 



 65

• szükségesnek tartaná-e diáktanácsadó létrehozását az egyetemen, és ennek 

indoklása, 

• milyen jellegű információért, tanácsért fordulna hozzá, 

• milyen jelenleg működő szervezetek lehetnének részei a diáktanácsadónak, 

• vállalna-e feladatot a kortárs-segítésben. 

 

3.1.2. Mintavételi eljárás 

A mintavételi eljárásnál arra törekedtem, hogy a TF nappali tagozatos hallgatóinak 

teljes létszámban lehetősége legyen a felmérésben való részvételre. Ezért 1995 

májusában a kérdőíveket a TF teljes, I-IV. éves nappali testnevelő tanár szakos 

hallgatóival, tanítási órák keretében az előadásokon, ill. szemináriumokon jelen lévő 

hallgatók töltötték ki, így rétegezett mintavételi eljárásra volt lehetőségem.  

A pedagógiai kutatások etikai szabályait betartva, a hallgatók tájékoztatást kaptak az 

igényfelmérés céljáról, hogy személyes adataikat titkosan kezelik, minden kérdésükre 

választ kaphatnak, és bármikor visszaléphetnek a részvételtől.  

Ezért a kérdőívet önkéntesen, név nélkül, a nem, a kor, és az évfolyam megjelölésével 

töltötték ki az órákon részt vevő hallgatók. 

A IV. éves hallgatók létszáma azért a legalacsonyabb, mert ők az utolsó évben már 

tanítási gyakorlatokra, (összefüggő – 2-3 hetes – tanítási gyakorlatokra járnak, 

budapesti és vidéki általános- és középiskolákba) ezért a TF-en évfolyam előadásokon 

is kevesen vesznek részt. Nem tudtam olyan alkalmat találni, amikor a teljes 

évfolyammal egyszerre elvégezhettem volna az igényfelmérést. 

Az igényfelmérés idején a nappali testnevelő tanár szak teljes, I.-IV. évfolyamának 

összlétszáma 569 fő volt. A kérdőívet 267 hallgató, 46,9%-töltötte ki, a következő 

megoszlásban:    

               Nők            Férfiak         Összesen 

I. évf.   57   58 115 

II. évf.   33   21   54 

III. évf.   17   69   86 

IV. évf.     7     5   12 

Összesen: 114 153 267 

 
                            1. táblázat Az évfolyamok létszám-megoszlása 
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Az életkorra külön nem kérdeztem rá, mert a kötött tanrend miatt egy-egy évfolyam 

azonos életkort képviselt (kivéve egy-két évismétlő hallgatót) de a nappali tanár szakos 

hallgatók életkora 18-26 év közötti volt. 

 

3.1.3. Adatfeldolgozás 

A hallgatói igényfelméréshez a felvétel idején még nem volt lehetőségem számítógépes 

adatfelvitelre, ezért azt később, a manuálisan elvégzett adatrögzítés után tudtam 

számítógépre vinni. A feldolgozáshoz az alapstatisztikai, (átlag, szórás) számításokon 

kívül rangkorrelációs eljárást, és a 2 mintás t próbát használtam. A nyitott kérdésekhez a 

szakirodalomban leírt dokumentumelemzést alkalmaztam. (Falus 1993) 

 

3.2.  ÖNISMERETI CSOPORTOK HATÁSVIZSGÁLATA 

 

3.2.1. A metodika kiválasztásának szempontjai 

A kiscsoportok hatásvizsgálatának felméréséhez sokáig kerestem a megfelelő mérési 

módszereket. Az 1987 és 1989 között két évig működő kísérleti kiscsoportnál 

alkalmazott Bales-féle „Interakciós folyamatok elemzését” túlságosan nehézkesnek, és 

kevéssé informatívnak találtam, annak ellenére, hogy a csoportdinamikai folyamatokat 

jól tükrözte. (Acsai, Simon 1990)  

1990-óta azonban nem volt lehetőségem a kettős vezetésű csoportok indítására, így 

hiányzott a koterapeuta, aki a dinamikai elemzés objektivitását biztosítani tudta volna. 

Olyan könnyebben alkalmazható vizsgálati eljárásokat kerestem, melyek nem a csoport 

egészének működését, hanem az egyénekben történő változásokat méri.  

A következő módszerek részben hasonlítanak Nagy Zsuzsa (1996) vizsgálati 

metodikájához, aki az önismereti, személyiségfejlesztő kiscsoportok hatékonyságát a 

tanítóképzésben vizsgálta a József Attila Tudományegyetemen. Ezeken a vizsgálatokon 

kívül nem találtam hasonló metodikával végzett kutatást, vagy a kutatási adatok más 

korosztályra vonatkoztak Így saját vizsgálati eredményeimet – ahol erre lehetőség 

adódott – ezen vizsgálati eredményekkel is összehasonlítottam.   

A személyiségfejlesztő csoportok működésének eredményességét, hatékonyságát több 

oldalról megközelítve kívánom bizonyítani: 
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• a hallgatók önismeretében, interperszonális képességeiben, környezethez való 

alkalmazkodásukban stb. bekövetkező változások (Katamnesztikus kérdőív) és a  

• csoportvezetőről alkotott (empátia, kongruencia, elfogadás tekintetében 

megfogalmazott) hallgatói vélemények alapján. (EKL kapcsolati kérdőív) valamint   

• kvalitatív kiegészítő vizsgálatként – írásbeli hallgatói vélemények 

dokumentumelemzése alapján. 

A kiscsoportok hatásvizsgálatait tehát kvantitatív:  

• Kozéki-féle személyiség kérdőív (Kozéki 1989, Nagy 1996). 

Valamint speciálisan az önismereti csoportokra kidolgozott két kérdőív:  

• a Katamnesztikus kérdőív (Nagy 1996),  

• és a Pintér-féle EKL kapcsolati kérdőív (Pintér, Tringer 1989) segítségével, 

Továbbá kvalitatív kiegészítő módszerként: írásbeli hallgatói vélemények 

dokumentumelemzése alapján is vizsgáltam.  

 

3.2.1.1.  A Kozéki-féle személyiség-kérdőív felnőtt változata. 

 

A kérdőív száz eldöntendő kérdésből áll, melyre igen vagy nem válaszokat lehet adni. 

Az értékelés egyszerű, mert az azonos számjegyre végződő kérdések egy alskálába 

tartoznak. Az egyes alskálák egy-egy személyiségdimenziónak, egy-egy alapvető 

tulajdonságnak a tartalmát írják le. A v.sz. azzal, hogy hány részjellemzőt jelöl meg 

önmagáról az adott dimenzióban, megadja a rá jellemző tulajdonság mértékét is egy-egy 

0-10-ig terjedő skálán. (Kozéki, 1989, Nagy 1996) (Lásd 5. sz. melléklet) 

 

A dimenziók a következők: 

1. P-skála   keménység-lágyság (régebben: pszichocitás) 

2. E-skála   extraverzió-introverzió 

3. N-skála   feszültség, emocionalitás, érzelmi 

    kiegyensúlyozottság, kiegyensúlyozatlanság 

4. L-skála   szociális megfelelés, konformitás 

5. Im-skála   impulzivitás 

6. V-skála   vállalkozó kedv, kockázatvállalás 

7. Em-skála   empátia, beleérző képesség 
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8. A-skála   szorongás 

9. S-skála   magabiztosság, önértékelés 

10. Kk-skála   külső kontroll 

 

3.2.1.2. Katamnesztikus kérdőív a hallgatók számára  

A kérdőív kitöltésének célja a csoportra történő visszatekintő értékelés. A kérdőív a 

hallgatók önreflexióját, önmagával való elégedettségét vizsgálja hat kérdés alapján. Az 

utolsó kérdés a csoportvezető aktivitásával való elégedettségre kérdez rá – ötfokozatú 

skála segítségével, a „nagyon nem változott” és a „nagyon sokat változott” értékelések 

között. (Nagy 1996) (Lásd: 6. melléklet) Saját vizsgálatunkban az ötfokozatú skála 

pozitív és negatív értékeit transzformáltuk, így csak három értéktartományt jelöltünk, a 

negatív, semleges, és a pozitív véleményt.  

A következő kategóriákat tartalmazza: 

• az önismeret fejlődése, 

• belső problémák változása, 

• környezethez való alkalmazkodás változása, 

• interperszonális készségek fejlődése, 

• saját aktivitásával való elégedettsége, 

• a csoportvezetővel való elégedettsége. 

 

 

3.2.1.3. Pintér-féle (empátia, kongruencia, elfogadás) kapcsolati kérdőív /EKL/ 

A kapcsolati kérdőív a csoporttagok véleményét méri a csoportvezetőről az empátia, 

kongruencia és az elfogadás kategóriákban. A 21 kérdésre ötfokozatú skála megfelelő 

értékének megjelölésével lehet válaszolni, a „nagyon nem értek egyet” választól a 

„nagyon egyetértek” válaszig. Saját vizsgálatunkban az ötfokozatú skála pozitív és 

negatív értékeit transzformáltuk, így csak három értéktartományt jelöltünk, a negatív, 

semleges, és a pozitív véleményt. Így a kérdőív mérési tartománya 7-35 pontig terjed. 

(Pintér, Tringer, 1989) (7. melléklet) 

A pszichoterápiás kutatás egyik első képviselője Carl Rogers, aki a terapeuta 

viselkedésének kritérium-rendszerét kidolgozta és mérhetővé tette. (Rogers 1957) A 

három legfontosabb feltételnek az empátiát, a kongruenciát és az elfogadást tartotta, 
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ezt később kiegészítette a feltétel nélküli elfogadás kritériumával. Ebből született a 

terapeuta-változók koncepciója, valamint a pszichoterápia nemspecifikus tényezőinek 

tana is. A Rogers nyomán elindult terápiás hatás- és folyamatkutatások igazolták, hogy 

az empátia, a kongruencia és a feltétel nélküli elfogadás szintje a terapeuta 

viselkedésében szoros kapcsolatban áll a terápia kritériumával: a hatékonysággal. 

(Rogers és mtsai, 1967, Traux és Carkhuff, 1967, Strupp 1964, Truax, Wargo, Frank 

1966, Tausch 1973) Ezt a három kritériumot méri a Pintér-féle kapcsolati kérdőív.  

 

3.2.2. Mintavételi eljárás 

A mintavételi eljárást a longitudinális vizsgálatnak megfelelően az általam vezetett 

önismereti, személyiségfejlesztő kiscsoportokat végzett (jelen lévő hallgatók) 

felmérésével végeztem el, a pedagógiai etikai szabályok betartásával (Falus 1993) 1997 

és 2005 között.  

Tíz csoport hallgatóinak az adatait tartalmazza a vizsgálat, ahol egy-egy csoport 

létszáma 8 és 12 fő között változott. Három csoport csak hallgatónők részvételével, a 

többi csoport nők és férfiak részvételével működött, továbbiakban kísérleti csoport. 

(N=101, nő=79, férfi=24) 

A Kozéki-féle személyiségvizsgálati kérdőív esetében kontroll-vizsgálatként a 2004-es 

tanév TF nappali testnevelő tanár szakának III. évfolyamát végző hallgatók adatait 

használtam, akik nem jártak semmilyen önismereti, vagy személyiségfejlesztő 

kiscsoportba. Továbbiakban kontroll csoport: N=85 fő, ebből nő=68 fő, férfi=17 fő volt. 

A kiscsoportok korlátozott létszámkereteit figyelembe véve, a vizsgálat teljes mintának 

számít.  

Miután ezen vizsgálatok speciálisan az önismereti csoportokban bekövetkezett 

változások eredményeire és a csoportvezető értékelésére vonatkoznak, csak az ilyen 

csoportokat végzett hallgatók vizsgálati adataira támaszkodhatunk, hiszen nincs 

kontroll-csoport vizsgálati lehetőség.  

Minden csoport lezárásánál kértem a hallgatókat a kérdőívek kitöltésére, minden 

esetben névtelenül, csak az életkor és a nem megjelölésével. A feldolgozásban nem 

különítettem el a fakultatív, ill. a kötelezően választható tantárgyként elvégzett 

csoportok eredményeit, hiszen ebben a vizsgálatban egyrészt az önismereti 



 70

csoportokban történő változásokat kívántam bizonyítani, másrészt minden csoportot 

én vezettem, ugyanolyan személyiséggel és ugyanolyan csoportvezetői attitűddel. 

A vizsgálati módszer lényege, hogy nincs semmilyen kontrollcsoport lehetőség, 

hiszen olyan speciális módszerről van szó, ahol a csoportvezető személyiségének három 

jellemzőjét értékelik a csoporttagok, tehát aki nem jár önismereti csoportba, az nem 

is tudja értékelni a csoportvezetőt! /Ezért mér nemspecifikus tényezőket az EKL-

kérdőív./ 

A pedagógiai kutatások etikai szabályait betartva, (mind a kísérleti, mind a kontroll 

csoport esetében) a hallgatók tájékoztatást kaptak az igényfelmérés céljáról, hogy 

személyes adataikat titkosan kezelik, minden kérdésükre választ kaphatnak, és bármikor 

visszaléphetnek a részvételtől.  

A csoportok időtartama általában egy szemeszter, heti egy alkalommal, egy dupla óra 

(80 perc) volt. Néhány csoport a hallgatók igényei alapján két vagy három /!/ 

szemeszteren keresztül is működött, de mindegyikről csak egy felmérés adatai kerültek 

a vizsgálatba. 

 

3.2.3. Adatfelvétel és adatfeldolgozás 

A matematikai-statisztikai feldolgozások SPSS-rendszerben, alapstatisztikai próbákkal,  

Mann-Whitney U próbával, korreláció-számítással és Cronbach alpha számításokkal 

készültek. 

Katamnesztikus kérdőívek esetében a szakirodalomban nem találtam érvényesség 

(reliabilitás) vizsgálatot.  

 

 

3.3 KVALITATÍV VIZSGÁLAT: ÍRÁSBELI HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK 

 

3.3.1 A metodika kiválasztásának szempontjai 

A minőségi mutatók kiegészítő vizsgálatával azt az élményszintet szeretném 

interpretálni – egy folyamatnak azt a pillanatát megragadni és érzékelhetővé tenni, 

ahogyan a számok és adatok mögött megjelennek az érzések, a gondolatok, a vágyak, a 

felismerések, az „aha”-élmények, vagyis az érző ember, az egyszeri, a 

megismételhetetlen egyedi személyiség.  
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Az írásbeli interjúk bemutatásához azért választottam a szakirodalomból (Falus 1993, 

Szokolszky 2004, Ehmann 2002, Kvale 2005. 104-105.o. Amis 2005) a Falus által 

közölt dokumentumelemzést, mert „csak” interpretálni akartam a mennyiségi mutatók 

mögötti szubjektív, emberi érzelmeket, és tapasztalatokat. A számokat és adatokat 

szerettem volna „visszafordítani” emberi érzésekre, igazi pszichológiai 

jelenségekre. 

Ennek a célnak megfelelően „a személyes dokumentumok nem a nyilvánosság 

számára készült, intim-jellegű élményeire, véleményére, motívumaira vonatkozó 

megnyilvánulások” módszerét alkalmaztam. (Falus 1993. 321-322. o.) 

A következő szempontok szerint: 

„Dokumentumnak tekintünk minden olyan anyagot, amely legfeljebb egy emberöltőn 

belül készült, nem pedagógiai elemzés céljára készült, de alkalmas erre.” (Falus 1993. 

325.o.) 

„A dokumentumelemzés egy-egy statikus mozzanat, tény, élmény elemzéséhez 

kapcsolódik, ezért más módszerekkel való együttes alkalmazása, vagy a különböző 

dokumentumelemzési lehetőségek összekapcsolása feltétlenül javasolható.”(Falus 1993. 

326.o.) 

A csoporttagok írásbeli véleményét így „az írásbeli interjú” értékelő, értelmező 

módszerével, a következő értelemben alkalmaztam: 

• feltáró jellegű, nyitott és alig strukturált,  

• célja tapasztalati, a témakör attitűdjeit feltáró új információk szerzése, 

• kiegészítő módszerként a kvantitatív vizsgálatok kérdőíveinek alátámasztására és 

interpretálására. (Falus 1993, Szokolszky  2004, Ehmann 2002, Kvale  2005. 104-

105.o.) 

 

A kvalitatív (minőségi) vizsgálatok érvényességére és hitelességére más szabályok 

vonatkoznak, mint a kvantitatív (mennyiségi) vizsgálatokra, ennek értelmében: a 

kvalitatív vizsgálatokra vonatkozó irányelveknek megfelelően a hitelesség alapja az 

interjúalany iránti bizalom fenntartása. /Amis 2005/  

Kent /Idézi Amis 2005/ etikai szabályai szerint ennek a következő kritériumai vannak 

(részletek, kiemelés tőlem A.I.): 
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1. „Igazmondás (Veraciousness): 

• az interjúalany autonómiája: ő dönt, hogy részt vesz-e a kutatásban, de ehhez 

őszinte felvilágosítást kell adni, 

• intimitás – bizalom: e nélkül nem tudunk fontos adatokhoz jutni – ehhez a kutató 

részéről nyitottságra és őszinteségre van szükség. 

2. A személyiség védelme (Privacy of the individual): 

• teljes mértékben joga van nem beszélni olyan kérdésekről, amiről nem akar, és 

nem szabad nyomást gyakorolni rá, hogy úgy viselkedjen, ahogy a kutató 

szeretné. 

3. Hűség (Fidelity): 

• a kutató függetlensége, 

• annak biztosítása, hogy a kutató nyilvánvaló vagy hallgatólagos ígéreteit 

betartja, 

• szöveghűség: az alany ellenőrizhesse a beszélgetés legépelt anyagát. 

4. Bizalom (Confidentiality): 

• a kutatás végeredményét úgy kell megfogalmazni, hogy sem az alany, sem 

barátai, sem családja, sem kollégái ne lehessenek beazonosíthatók, 

• az interjúalany védelme, 

• fantázianév alkalmazása lehetséges, 

• már a kutatás alatt is csak „névtelen” szöveget szabad kiadnunk a kezünkből – 

ha valaki ellenőrizni akarja.” 

Saját vizsgálataimban betartottam a hitelességi és érvényességi követelményeket. 

 

3.3.2 Mintavételi eljárás 

A vizsgálati személyek egyik csoportom teljes létszámú hallgatói voltak N= 12, nő: 9 

fő, férfi: 3 fő, tehát teljes körű vizsgálati eljárásnak számít. A csoporttagok a nappali 

tagozat testnevelő-egészségtan tanár kétszakos (IV. éves) hallgatók voltak, akiknek a 8. 

szemeszterben kötelezően választható tantárgyként „Kommunikációs képességfejlesztő 

kiscsoportot”, a 10. félévben „Önismereti kiscsoportot” tartottam, de a vizsgálatban 

csak az első szemeszter elvégzése utáni adatok szerepelnek. 

A csoportfoglalkozás utolsó óráján kértem a hallgatókat, hogy fogalmazzák meg 

véleményüket a csoporton szerzett tapasztalataikról. Az írásbeli véleménykérésnél 
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betartottam a pedagógiai vizsgálatok etikai szabályait: ezért önkéntesen, név nélkül, 

csak a nem megjelölésével írták le a hallgatók a véleményüket. A csoport minden tagja 

szívesen vállalta az együttműködést.      

Az instrukció a következő volt: 

„Kérlek, fogalmazd meg és írd le ezen a csoporton szerzett tapasztalataidat.” Az 

instrukció szándékosan nyitott formában fogalmazott, az objektivitás megőrzéséért, 

hogy ne befolyásolja a válaszokat. 

 

3.3.3. Adatfelvétel, adatfeldolgozás 

A dokumentumelemzést is több szempont alapján végeztem el:  

• kategóriákat a Katamnesztikus kérdőív kérdéseinek alapján határoztam meg. 

Minden kategóriákhoz idézem a hallgatók válaszainak részleteit, ezzel 

interpretálva a vizsgált személyek kognitív tapasztalatainak írásbeli 

megfogalmazását és ezen keresztül érzelmeiknek megnyilvánulásait.  

• az egyénekben történő személyes megélések változásait a Rudas (1990) által 

közölt „változási tényezők” dokumentumelemzésével végeztem el.    

• a pedagógus pálya pálya-identifikációs tényezőinek fejlődését is a 

dokumentumelemzés alapján kívánom feltárni. 

Ezekből az írásbeli véleményekből idézek részleteket, a teljes anyagot a 8.sz. melléklet 

tartalmazza, természetesen név nélkül. Azokat a neveket változtattam meg az egyik 

véleményben, ahol egy szakítás utáni párkapcsolat feszültségeire utalt a hallgató - a 

személyiségi jogok védelme, és titoktartási kötelezettségem miatt.  

 

4. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK ISMERTETÉSE 

 

4.1. HALLGATÓI IGÉNYFELMÉRÉS EREDMÉNYEI 

 

1. Kérdés: „Előfordult-e már, hogy szüksége lett volna valamilyen segítségre 

tanulmányi vagy magánéleti problémájához, de nem volt kihez fordulnia?” 
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2. táblázat   A négy évfolyam válaszainak százalékos megoszlása 

       Férfiak 

 Soha Néhány 

alkalommal 

Gyakran Összesen 

I. évf. 29 27 2 58 

II. évf. 2 17 2 21 

III. évf. 14 52 3 69 

IV. évf. 0 4 1 5 

Összesen 45 100 8 153 

Százalék 29,4 65,4 5,2 100 

       

      Nők 

 Soha Néhány 

alkalommal 

Gyakran Összesen 

I. évf. 21 35 1 57 

II. évf. 5 22 6 33 

III. évf. 2 14 1 17 

IV. évf. 1 6 0 7 

Összesen 29 77 8 114 

Százalék 25,4 67,5 7,0 100 

 

      Összesen 

 Soha Néhány 

alkalommal 

Gyakran Összesen 

Férfiak 45 100 8 153 

Nők 29 77 8 114 

Összesen 74 177 16 267 

Százalék 27,7 66,3 6,0 100 

 

A nők és férfiak – 28%-a jelzi, hogy soha nem maradt segítség nélkül problémái 

megoldásában, 66% néhány alkalommal, és 6%, aki gyakran került ilyen helyzetbe. E 
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két utóbbi válasz aránya – a hallgatók összesen 72%-a – azonban már nagyon magas, 

különösen, ha a következő nyitott kérdésre adott válaszokkal együtt vizsgáljuk, mely a 

problémák jellegére kérdezett rá. 

Az évfolyamok összehasonlításának 2 mintás t próbával végzett eredményei alapján a 

nők és férfiak válaszai között nem találtunk szignifikáns eltérést.  

Szignifikáns eltéréseket találtunk viszont az évfolyamok közötti összehasonlításban. 

               3. táblázat  Az évfolyamok összehasonlító vizsgálatának eredményei 

Évfolyam Férfiak Nők szumma 
1-2 0,015 0,023 0,001
1-3 0,014 0,038 0,001
1-4 NS NS 0,014
2-3 NS NS 0,662
2-4 - - NS
3-4 - - NS

 
 FF/N

1 NS
2 NS
3 NS
4 NS

Összes NS   
 

Az első évfolyam válaszai szignifikánsan p < 0,001 szinten különböznek a másod- és 

harmad évesek válaszaitól, míg a negyed évfolyamétól p < 0,014-es szintű eltérést 

találtunk. 

Az első évesek ennél a kérdésnél valószínűleg kevésbé merték bevallani konfliktusaikat, 

mert a következő kérdés szöveges megfogalmazásánál már ők is leírták, hogy milyen 

problémákban kértek segítséget. 

 

2) Milyen jellegű problémák voltak ezek?  

Illusztrációként néhány jellegzetes egyszavas válasz: 

Sportbeli; egészségügyi; sérülés, műtét utáni tanulmányi; tanár-diák konfliktus; 

párkapcsolati; döntésképtelenség; céltalanság; önbizalom hiány; tanárokkal 

kapcsolatfelvétel,…–  és néhány bővebben megfogalmazott: 

„Kicsúszik a lábam alól a talaj, és depressziós leszek.” 

„Kétségeim vannak, hogy amit csinálok, megéri-e a ráfordított energiát?”  

„Reális jellemábrázolás önmagamról, hogy közelítsek a realitáshoz az álomvilágból.  
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Azt hiszem, erre a szülők nem mindig alkalmasak, mert elfogultak gyerekeikkel 

szemben.”  

„Saját magammal vannak problémáim, és emiatt nagyon aggódom, hogy sem a 

tanulmányaimban, sem a sportban nem tudom megállni a helyem.”  

„Diszlexiás vagyok, szükségem lett volna segítségre.”  

„Néha nagyon egyedül érzem magam, apró-cseprő problémáimat nem tudom senkinek 

elmesélni.”  

Végül egy realista, vagy keserű /?/ vélemény: „Itt a TF-en nem divat a problémáidat 

megbeszélni mással, igazi együttérzést ritkán tapasztaltam.” 

A válaszok tartalmát összesítve a következő problémákat, konfliktusokat állapíthatjuk 

meg: 

a) tanulmányi problémák, elmélettel, gyakorlattal egyaránt, 

b) önismereti hiányosságok felismerése és igénye, 

c) kommunikációs konfliktusok, 

d) kapcsolati konfliktusok minden formája (szülő-gyerek, tanár-diák, párkapcsolaton 

belüli, stb.) 

e) pályaválasztási konfliktus, krízis, 

f) sporttevékenységgel összefüggő konfliktusok 

g) mentálhigiénés segítség iránti igény, 

h) információs segítség iránti igény. 

 

3) Véleménye szerint szükség van-e arra, hogy létrehozzanak egy diáktanácsadó 

szervezetet az egyetemen? 

4. táblázat  A válaszok megoszlása 

       Férfiak 
 Igen Nem Összesen 

I. évf. 45 9 54 

II. évf. 18 2 20 

III. évf. 57 4 61 

IV. évf. 5 0 5 

Összesen 125 15 140 

Százalék 89,3 10,7 100 
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                   Nők 
 Igen Nem Összesen 

I. évf. 55 2 57 

II. évf. 33 0 33 

III. évf. 17 0 17 

IV. évf. 7 0 7 

Összesen 112 2 114 

Százalék 98,2 1,8 100 

               

                   Összesen 
 Igen Nem Összesen 

Férfiak 125 15 140 

Nők 112 2 114 

Összesen 237 17 254 

Százalék 93,3 6,7 100 

 

A táblázatban látható, hogy a hallgatók 93,3%-a szükségesnek tartaná a 

diáktanácsadó megszervezését, csak 6,7% nem. Érdekesség, hogy a nők esetében csak 

két első éves hallgató válaszolt „nem”-mel a kérdésre, (másod évtől már senki!) míg a 

férfiaknál 9 fő első /!/ éves hallgató, 2 fő másod-, és 4 fő harmad éves (összesen – 11 %) 

gondolja úgy, hogy nincs szükség ilyen szervezetre. A férfi nemi identitás és a 

társadalmi nemi szerep-elvárás megfogalmazásának is gondolhatjuk ezt az eredményt, 

(Ranschburg, 1996), – de lehet, hogy csak nagyfokú naivitás, és tapasztalatlanság. /?/ 

 
5. táblázat   A válaszok gyakorisági eloszlása 

Véleménye szerint szükség van-e arra, hogy létrehozzunk 
 egy Diáktanácsadó szervezetet  az Egyetemen? 

 Esetszám Gyakoriság 
(%) Szignifikancia 

Nem évfolyam Igen nem összesen igen nem évfolyam ffiak nők szumma 
1 1 45 9 54 83,3 16,7  1-2 NS NS NS 
1 2 18 2 20 90,0 10,0  1-3 NS NS NS 
1 3 57 4 61 93,4 6,6  1-4 NS NS NS 
1 4 5 0 5 100,0 0,0  2-3 NS NS NS 
2 1 55 2 57 96,5 3,5  2-4 NS NS NS 
2 2 33 0 33 100,0 0,0  3-4 NS NS NS 
2 3 17 0 17 100,0 0,0 
2 4 7 0 7 100,0 0,0  
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A gyakorisági táblázatban leolvasható, hogy legkevesebb igen választ az első éves 

férfiaknál találjuk, 83,8%-ban, ezzel egyidejűleg természetesen itt a legtöbb a nem 

válasz is. Az összes többi évfolyamnál az igen válaszok gyakorisága 90% felett van, a 

nők esetében a másod évfolyamtól kezdve már 100%. Az évfolyamok 

összehasonlításánál sehol sem találtunk szignifikáns eltérést (p<0,096), tehát a 

Diáktanácsadó létrehozásának igényét bizonyítottnak tekinthetjük. 

A kérdés második részében válaszuk indoklását is kértem. „Miért?” 

Ismét a teljesség igénye nélkül néhány jellemző megfogalmazás: 

„Mert lenne rá igény.”  

„A fiatalokat igazi közösséggé formálhatná, nem ismerjük igazán az 

évfolyamtársainkat.”  

„Nincs olyan szervezet, aki összefogná a diákságot és problémáiban segítséget 

nyújtana.”  

„Sok a stressz, nagyok az elvárások.”  

„A legtöbb diák nem tudja, milyen jogokkal élhet, nem tud segítséget kérni senkitől.”  

„Sokan a tanulmányok során megtorpannak és segítségre szorulnak.” „Különösen az 

elsősöknek szükségük van a különböző problémák megoldásában.”  

„Diákok mellett kiállás, bizalommal fordulhatnak hozzá.”  

„Mindenki életében adódik olyan helyzet, amikor döntés előtt áll, vagy tanácstalan, 

biztonságérzetet nyújtana, ha tudná, hogy számíthat segítségre.” „Tájékozottabb 

diákság érdekében.”  

„Önmagunkhoz és diáktársaink megismeréséhez, emberi kapcsolatok kialakításához.”  

„Megfelelő diákközösség kialakításához.”  

„Rengeteg hallgató van, aki szenved problémái megoldása miatt, a TO pedig nem végzi 

diákközpontúan a dolgát.”  

„Nem jutunk kielégítő információkhoz, nem vagyunk tisztában sok lehetőséggel.”  

„Fontos, hogy széles körben ismert legyen, és elegendő szolgáltatás valósuljon meg.”  

„Sokszor az az érzésem, hogy itt senkit sem érdekel, hogy milyen tanárok, pedagógusok 

lesznek belőlünk.”  

„A tanárok sokszor nem úgy kezelnek minket, ahogy kellene.”  

„Elég sok olyan ember kallódik itt az egyetemen, akinek csak egy kis „indíttatás”, vagy 

megfelelő személytől való buzdítás szükséges a sikerhez.” 
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A tartalmi elemzés és összefoglalás az első kérdésnél már megállapított 8 kategóriához 

képest (a-h-ig) az információ-igénnyel és a kortárs-közösségi kapcsolatok 

fejlesztésének igényével bővült. 

 

5. Kérdés: „Ha igénybe venné ennek a szervezetnek a szolgáltatásait, elsősorban 

milyen területen fordulna hozzá? (Kérjük válasszon ki hat területet és jelölje 

számmal fontosságuk szerint, a legfontosabbat jelezze 1-sel.)” 

 
6. táblázat A válaszok megoszlása és rangsora 

 

I. évf. II. évf. III. évf. IV. évf.  
Ffi nő Ffi nő ffi Nő ffi Nő 

Összes Rang-
hely 

Információ a képzés rendjéről 25 30 7 15 34 2 3 3 119 7. 
Információ a szakváltás 
lehetőségéről 31 34 10 12 24 6 5 2 124 6. 

Információ más egyetemekre 
való áthallgatás lehetőségéről 32 43 13 24 42 12 4 4 174 4. 

Információ munkavállalási 
lehetőségről képzés után 40 51 16 28 50 15 5 6 211 1. 

Információ külföldi 
munkavállalási lehetőségről, 
pályázatokról és 
alapítványokról 

43 48 15 26 50 14 4 5 205 2. 

Tanácskérés tanulási 
nehézségek, vizsgaproblémák 
esetén 

43 43 13 21 44 15 3 5 187 3. 

Tanácskérés egyéni 
életvezetési problémák esetén 21 17 9 15 30 12 1 4 109 8. 

Részvétel pályatanácsadási 
csoportprogramokon 14 14 6 10 8 4 1 3 60 12. 

Részvétel önismereti 
csoportban 14 19 13 22 23 10 2 5 108 5. 

Részvétel AT csoportban 6 15 8 17 12 4 2 5 69 9. 
Készségfejlesztés 
munkavállalási 
jelentkezésekhez és 
interjúkhoz 

11 17 10 16 21 5 3 3 86 10. 

Egyéni vagy csoportos 
pszichoterápia 6 15 2 12 9 8 1 3 56 11. 

Összesen 286 346 122 218 347 107 34 48 1508  
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A rangsorok alapján az 1-2. helyen az információkérés került az érdeklődés 

középpontjába, ezen belül is a munkavállalási lehetőségekről, külföldön is, valamint 

külföldi pályázati lehetőségekről és alapítványokról. Ez az eredmény annál is 

érdekesebb, mert a végzős hallgatók nagyon kis létszáma miatt, (akiknél várható volt a 

végzés utáni munkavállalás első helyekre kerülése) nem csak az ő érdeklődésük fordul a 

munkavállalás felé, hanem a képzés első pillanatától foglalkoztatja az egyetemistákat! A 

részletes adatok ezt igazolják is, hiszen 100%-ban az első-második helyen jelölték nők 

és férfiak egyaránt. Az is várható volt, hogy a III. évesek – közeledve a tanulmányok 

befejezéséhez, – szintén érdeklődnek az elhelyezkedési lehetőségekről, a legtöbb 

választást ezek az eredmények adják. Ami viszont nagyon meglepő, hogy az első éves 

nők és férfiak is az első két ranghelyen – legmagasabb arányban ezt a két információt 

tartották a legfontosabbnak! (Bővebben lásd 9. melléklet) 

A 3. ranghelyen a „tanácskérés tanulási nehézségek, vizsgaproblémák” szerepel. Ezt 

a választást legmagasabb arányban ugyan az első évesek szavazatai adják, de az összes 

többi évfolyamnál is magas arányban szerepel. Az első éveseknél nyilvánvaló az ok, 

hiszen a középiskola és az egyetem közötti különbség a tanulási stratégiák 

megváltozásában is jelentkezik. A középiskola viszonylag folyamatos tanulási és 

számonkérési rendszere helyett az egyetemen a tanulás a ZH-k-ra, gyakorlati sportági 

tárgyak esetében a bemutatásokra, és a vizsgaidőszakra sűrűsödik. A hallgatók 

hajlamosak „majd a vizsgaidőszakra” halogatni a tanulást, akkorra viszont egyszerre 

hatalmas mennyiséggé duzzad a folyamatos tanulás hiánya. Jól mutatja a probléma 

jelentőségét, hogy a hallgatók legmagasabb arányban a vizsgaidőszakban betegszenek 

meg!  

A 4. és 6. ranghelyen az „információ áthallgatás más egyetemre, szakra,” választásai 

kerültek. 

Az 5. ranghelyre nem meglepően a „részvétel önismereti csoportban” igénye került, 

ami már itt is bizonyítja a felmérés szükségességét és céljait.  

A következő hat választási lehetőség elsősorban az egyéni önismereti, készségfejlesztési 

és differenciáltabb, mélyebb és gyakorlatibb szakmai felkészülés ismeretszerzését és 

választását tette lehetővé, illetve az egyéni segítség iránti igényt fogalmazta meg. 

A táblázat adataiból az a következtetés is levonható, hogy nem volt olyan kérdéskör, 

melyre hallgatói igény ne érkezett volna. 
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A felsőoktatási diáktanácsadás fontos tényezője a hallgatói öntevékeny, autonóm 

szervezetek működése, következő kérdésünk a kortárs-segítő csoportban való igényről, 

szerepvállalásról szólt: „részt venne-e a kortárs-segítés munkájában?” 

 

7. táblázat  A válaszok megoszlása 

 

A hallgatók ~ 60 százaléka válaszolt igennel, 40 százaléka nemmel erre a kérdésre. 

Ennek ellenére még ma sem működik a TF-en kortárs-segítő csoport. 

 

4.2. ÖNISMERETI CSOPORTOK  HATÁSVIZSGÁLATÁNAK  EREDMÉNYEI 

 

4.2.1. A Kozéki-féle személyiségvizsgálat eredményei 

A Kozéki-féle személyiségvizsgálat belső szerkezetének jellemzése korreláció-

számítással készült. A változók pontszámai közötti vizsgálat azt mutatja, hogy az egyes 

személyiségfaktorok milyen kapcsolatban vannak egymással. A 8. sz. táblázat az egyes 

személyiségjegyek közötti szignifikáns összefüggéseket mutatja. Látható, hogy pozitív 

korrelációt p<0,05, illetve p<0,01 szinten 17 esetben, míg negatív korrelációt ugyancsak 

p<0,05, illetve 0,01 szinten 7 esetben találtunk.    

A P skála /keménység-lágyság/ pozitív kapcsolatban áll az impulzivitás /Im/ és a 

versengés /V/ skálákkal (p<0,01), míg negatív összefüggést mutat a szociális 

konformitás /L/ skálával (p<0,05).  

Az E skála /extraverzió/ pozitív kapcsolatban áll az impulzivitás /Im/, (p<0,05), a 

versengés /V/, és a magabiztosság /S/ skálákkal (p<0,01), míg negatív az összefüggés az 

/F/ szorongás skálával (p<0,01). 

Az N skála /neuroticitás/ pozitív összefüggésben áll az impulzivitás /Im/, a szorongás 

/F/ és a külső kontroll skálákkal /Kk/ (p<0,01). 

Az L skála /szociális konformitás/ csak az impulzivitás skálával /Im/ mutat negatív 

kapcsolatot (p< 0,01). 

 I. évf. II. évf. III. évf. IV. évf. 
 ffi nő ffi Nő ffi Nő ffi Nő

Össze-
sen 

% 

Igen 24 37 11 26 29 12 4 4 147 61 
Nem 29 14 10 5 31 2 1 2 94 39 
Összesen 53 51 21 31 60 14 5 6 241  
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Az Im skála /impulzivitás/ pozitív korrelációt mutat az empátia /Em/, (p<0,05), a 

szorongás /F/, és a külső kontroll /Kk/ skálákkal (p<0,01). 

A V skála /kockázatvállalás/ pozitív kapcsolatban van a magabiztosság /S/ (p<0,01), és  

negatív kapcsolatban a szorongás /F/ skálával (p<0,01). 

Az Em skála /empátia/ csak a szorongás /S/ skálával mutat negatív korrelációt (p<0,01). 

Az F skála /szorongás/ pozitív összefüggésben van a külső kontroll /Kk/ skálával 

(p<0,01),  és negatív korrelációban a magabiztosság /S/ skálával. (p<0,01). 

Az S /magabiztosság/ skála csak a külső kontrollal áll negatív kapcsolatban (p<0,05). 

A Kk /külső kontroll/ skála pozitív korrelációt mutat a neuroticitás /N/, az impulzivitás 

/Im/ és a szorongás /F/ skálákkal (p<0,01), míg negatív kapcsolatban áll a 

magabiztosság /S/ skálával (p<0,05). (Bővebben lásd: 10. melléklet) 

  

     8. táblázat Kozéki-féle személyiségkérdőív korrelációs táblázata a kísérleti csoport   

                                                /N=101/ adatai alapján 

     Személyiségvonások pozitív 
Korrelációk 

negatív  
korrelációk 

1. P 
Keménység-lágyság 

Im p<0,01 
V   p<0,01 

L  p<0,05 

2. E 
Extraverzió 

Im p<0,05 
V   p<0,01 
S    p<0,01 

F  p<0,01 

3. N 
Neuroticitás 

Im p<0,01 
F   p<0,01 
Kk p<0,01 

 

4. L 
Konformitás 

 Im p<0,01 

5. Im 
Impulzivitás 

Em p<0,05 
F    p<0,01 
Kk p<0,01 

 

6. V 
Kockázatvállalás 

S    p<0,01 F   p<0,01 

7. Em 
Empátia 

F    p<0,01  

8. F 
Szorongás 

Kk p<0,01 S   p<0,01 

9. S 
Magabiztosság 

 Kk p<0,05 

10. KK 
Külső kontroll 

N  p<0,01 
Im p<0,01 
F   p<0,01 

S   p<0,05 
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Az egyes személyiségvonások tehát összefüggésben állnak egymással, (mint minden 

személyiségben) ezek egyéni eltérései és mintázata adja az egyszeri, megismételhetetlen 

személyiséget.   

A testnevelő tanár hallgatók személyiségprofiljának felmérésére is lehetőséget adott a 

kérdőív. Ennek alapján az összehasonlító vizsgálat az önismereti csoportot befejezett, 

(kísérleti csoport N=101), és önismereti csoportba nem járó hallgatók (kontroll-csoport 

N=85) adatai között készült. Az eredményeket a 9. táblázat tartalmazza. 

 

9. táblázat A Kozéki-féle személyiségvizsgálat átlag- és szórás eredményei 

Kísérleti (N=101) Kontroll (N=85) Személyiségvonások 
átlag              szórás átlag             szórás 

P Keménység/lágyság 1,73 1,58 1,47 1,39 
E Extraverzió 7,58 2,44 7,12 2,72 
N Neuroticitás 4,93 2,77 4,65 2,64 
L Konformitás 4,96 1,83 5,00 2,02 
Im Impulzivitás 4,40 2,60 3,91 2,56 
V Kockázatvállalás 7,11 2,71 6,95 2,46 

Em Empátia 7,19 1,49 7,08 1,58 
F Szorongás 4,09 2,71 3,95 2,75 
S Magabiztosság 6,81 2,27 6,73 1,71 

Kk Külső kontroll 2,50 2,32 2,41 2,40 
 

Az átlag-eredmények alapján a kísérleti és a kontroll csoport személyiségjegyeinek 

rangsora az Im /impulzivitás/ és az F /szorongás/ skála kivételével, illetve 

felcserélődésével teljesen megegyezik, csak néhány tizedes eltérés tapasztalható. /Lásd 

a 3. ábrát/ 

A személyiségvizsgálat ezen eredményei alapján egy „testnevelő tanári 

személyiségprofil” rajzolható fel. A testnevelő tanár hallgatók mindkét csoportjának 

személyiségprofilja ennek alapján úgy jellemezhető, hogy extravertáltak, empatikusak, 

kockázatvállalók, és magabiztosak. Legkevésbé jellemzi őket a külső kontroll /Kk/ és a  

keménység/lágyság /P/. Miután a külső kontroll skálát a magas értékek jelzik, 

egyértelmű, hogy az alacsony Kk értékek a belső kontroll, az autonómia magas szintjét 

fejezik ki. Ugyan így a P skála /keménység/lágyság/ értékeinél is a magas értékek a 

keménységet, míg az alacsony értékek a skála másik végletét, a lágyságot jelentik.  
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                            3. ábra A „testnevelő tanári személyiségprofil” 

 
Ez az eredmény a pályaválasztási irányulás és döntés személyiségfüggő tényezőire 

irányítja a figyelmet. A testnevelő tanári személyiségprofilt a tevékenységi struktúra és 

a képzés még erősítheti. A sporttevékenység kemény, férfias, küzdő, 

teljesítményorientált világában a nyitottabb, kockázatvállalóbb, magabiztosabb, 

autonómabb, ugyanakkor empatikus személyiségtípus állja meg a helyét. Az empátia 

második ranghelye meglepő eredmény, a sporttevékenység közösségformáló erejére, és 

a vizsgált csoportban a nők magasabb arányára is utalhat.  

A kísérleti és kontroll csoport ezen eredményei a két csoport homogenitását mutatják. 

 

A kísérleti és kontroll csoport eredményeinek összehasonlítását folytatva, a nem 

paraméteres eljárásokra alkalmazott Mann-Whitney U-próba alapján szignifikáns 

eltérések találhatók az önismereti csoportot végezett és nem végzett hallgatók 

személyiségvonásai között. Szignifikáns eltérés mutatkozik p<0,001 szinten a  P 

(keménység/lágyság) és az F (szorongás) skála eredményei között, melynek 

eredményeit a 10. táblázat tartalmazza.  
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          10. táblázat A Kozéki-személyiségvizsgálat Mann-Whitney U-próba eredményei   
               a kontroll csoport /N=85/ és a  kísérleti csoport /N=101/  adatai között 
 

  koz_1 Koz_2 koz_3 Koz_4 koz_5 koz_6 koz_7 koz_8 koz_9 Koz_10 
Mann-
Whitney U 3068,0 3895,0 4161,0 4214,0 3759,5 4069,5 4210,0 1700,5 3978,5 4182,0

Wilcoxon W 6723,0 9046,0 9312,0 7869,0 8910,5 9220,5 9361,0 5355,5 9129,5 9333,0
Z -3,393 -1,101 -,362 -,217 -1,340 -,617 -,230 -7,145 -,869 -,307
Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

0,001**
* ,271 ,718 ,828 ,180 ,537 ,818 0,001**

* ,385 ,759

a  Grouping Variable: kontr_exp 
 
 
A kísérleti csoport hallgatóira a magasabb P (keménység/lágyság), illetve a magasabb F 

(szorongás) értékek jellemzőek (p<0,001).  

 
 
 
            11. táblázat A  Kozéki személyiségvizsgálat Mann-Whitney U-próba eredményei 
                              a  férfiak /N=44/ és a  nők /N=142/ adatai között   
 

  koz_1 Koz_2 koz_3 koz_4 koz_5 koz_6 koz_7 koz_8 koz_9 koz_10 
Mann-Whitney 
U 2834,5 3117,0 2818,0 3056,5 2695,0 2446,0 2758,0 2814,5 2444,0 3050,0

Wilcoxon W 3824,5 4107,0 12971,0 13209,5 12848,0 3436,0 12911,0 3804,5 3434,0 13203,0
Z -,940 -,023 -,986 -,219 -1,172 -2,198 -1,197 -1,000 -2,207 -,241
Asymp. Sig. 
(2-tailed) ,347 ,982 ,324 ,827 ,241 0,028* ,231 ,317 0,027* ,810

a  Grouping Variable: nem 
 
A nemek közötti összehasonlításban szintén két szignifikáns eltérést találunk a V 

(kockázatvállalás) és az S (magabiztosság) skálánál (p<0,05). (Bővebben lásd 11. 

melléklet) 

 

 

4.2.2. Pintér-féle kapcsolati kérdőív /EKL/ eredményeinek ismertetése 

A Rogers nyomán elindult terápiás hatás- és folyamatkutatások igazolták, hogy az 

empátia, a kongruencia és a feltétel nélküli elfogadás szintje a terapeuta 

viselkedésében szoros kapcsolatban áll a terápia kritériumával: a hatékonysággal. 

Ezeket a kritériumokat méri a kapcsolati kérdőív, melynek eredményei a következők. 

A Pintér-féle kapcsolati kérdőív érvényességét /reliability/, saját vizsgálatunkban a 

kísérleti csoport eredményei alapján /N=101/ Cronbach alpha számítással ellenőriztük. 

/Részletesen lásd 12. melléklet./ 



 86

A skálák belső konzisztenciáját a Cronbach alpha értékek jellemzik, mely szerint a 0.6–

0.7 értékek fölött elfogadható, 0.8 érték fölött kiváló skála-konzisztenciáról 

beszélhetünk. A Pintér-Tringer /1989. 304. o./ által közölt eredményekkel 

összehasonlítva, a kísérleti csoport Cronbach alpha eredményeinél magasabb szintű 

belső konzisztenciát találtunk, mint az eredeti vizsgálat szerzői. (Lásd a 14. táblázatot.) 

 

14. táblázat A skálák reliabilitásának adatai a Pintér-Tringer és a kísérleti csoport 

eredményei alapján 

 Skála 

megnevezése 

  Pintér-Tringer  
   Cronbach alpha  
      értékek 

Saját vizsgálat 
      Cronbach alpha    
           értékek  

Szignifikancia szint 

Empátia EM 0.766 0.91 0.001 

Kongruencia KO 0.594 0.58 0.001 

Elfogadás EL 0.231 0.47 0.1 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy mindkét vizsgálatban a kongruencia /KO/ és az 

empátia /EM/ skála igen magas belső konzisztenciát mutat, míg az elfogadás skála /EL/  

saját vizsgálatunkban is gyenge Cronbach alpha értékkel (0.47) jellemezhető. 

Tovább elemezve a skálákat, a rész-egész korrelációs adatok szerint /lásd 13. melléklet/, 

saját vizsgálatunkban az empátia skála /EM/ Cronbach alpha értéke a legmagasabb 

(0.905). Az elfogadás skálánál /EL/ hétből két tétel rész-egész korrelációja marad az 

elfogadható érték alatt, de a Cronbach alpha értéke még elfogadható (0.616). Míg a 

kongruencia skála /KO/ megbízhatósága nem éri el a nemzetközi irodalomban elvárt 

szintet (0.479).  

A skálák eredményeit saját vizsgálatunkban a 15. táblázat értékei mutatják.  

               

15. táblázat  EKL átlag, szórás, minimum és maximum értékei 

 Átlag Szórás Minimum Maximum 

Empátia 27,36 4,43 13 35 

Kongruencia 26,66 2,87 17 31 

Elfogadás 26,66 3,21 18 34 
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                                         4.  ábra  EKL kérdőív empátia faktora 

 

A 4., 5., 6. ábrák a válaszok százalékos megoszlásáról tájékoztatnak. A csoportvezetőről 

alkotott vélemények az empátia faktorban 72%-os pozitív eredményt mutatnak, 26% 

bizonytalan, de csak 2% válaszolja, hogy nem tartja empatikusnak a csoportvezetőt.  

Az empátia a kliens belső világába való belépést jelent. A beleérző megértés – a másik 

ember élményeit és érzéseit, valamint azok személyes jelentését pontosan és érzékenyen 

ragadja meg, percipiálja a másik ember hivatkozási kereteit a „mintha” feltételek 

pontosságával, „mintha” – azonosak lennénk. (Különben identifikációról lenne szó.) 

(Pintér, Tringer, 1989) 
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5. ábra  EKL kérdőív kongruencia faktora 
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A kongruencia (hitelesség) tekintetében a válaszok megoszlása: 77% hitelesnek tartja, 

22% bizonytalan, és 1% nem tartja hitelesnek a csoportvezetőt.  

A kongruencia: hitelesség feltétele szerint a terapeuta tudatossága és nyílt 

kommunikációja között összhang van, az „itt és most” szituációban úgy tud viselkedni, 

hogy nem visel álarcot, nem rejtegeti magát. Önmagát adja, érzéseit nyíltan éli meg, 

közlései ellentmondásmentesek. (Pintér, Tringer, 1989) 
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                                 6. ábra  EKL kérdőív elfogadás faktora 

 

Az elfogadás faktorban a pozitív válaszok aránya 82%, bizonytalan 18%, és 0%, aki 

nem érzi elfogadónak a csoportvezetőt. 

Az elfogadás feltétele a másik ember tiszteletét és a felé fordulás mélységét jelenti. 

Meleg, érzelmileg biztos légkört teremt, nem értékel és nem ítél meg. A „feltétel 

nélküli” attitűd és viselkedés minden vonatkozásában független a kliens aktuális 

viselkedésétől. Az elfogadás ilyen légköre a személy növekedésének optimális 

feltételét, a biztonság érzetét biztosítja. (Pintér, Tringer, 1989) 

 

4.2.3. A Katamnesztikus kérdőív eredményei 

 

A személyiségfejlesztő kiscsoportkutatás jórészt a pszichoterápiás kutatások speciális 

módszereivel, ill. azok egészséges személyekre történő adaptálásával teszi mérhetővé a 

csoportok hatékonyságának mérését. Saját vizsgálataimban ezért használtam a 

következő mérési módszereket. 
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A Katamnesztikus kérdőív következő hat diagrammja (7., 8., 9., 10., 11., 12. ábra) 

százalékosan mutatja az eredményeket.  
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7. ábra  Az önismeret fejlődésének elérése 

 

A diagrammon látható, hogy a hallgatók 75 százalékban jelölték önismeretük fejlődését, 

19,8% bizonytalan, és 5,2% jelzi, hogy nem fejlődött ebben a vonatkozásban.  
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8. ábra  A belső, személyes problémák változása 

 

A belső, személyes problémák változását 41,6%-ban jelzik a hallgatók, 49% 

bizonytalan, és 9,4% szerint nem változott  
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9. ábra   A környezethez való alkalmazkodás változása 

 

A környezethez való alkalmazkodás a hallgatók véleménye szerint 62,5%-ban változott, 

33,3% bizonytalan, és 4,2% szerint nem változott. 
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10. ábra Interperszonális készségek fejlődése (önkifejezés, mások megértése) 

 

Az interperszonális készségek: az önkifejezés és mások megértése a legmagasabb 

százalékban változott: 75,1%, míg 20,8% bizonytalan és 4,1% szerint nem fejlődött.  
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11.  ábra  Saját csoportodban való aktivitásoddal való elégedettség 

 

A csoportban való aktivitásával a hallgatók 63,5%-a elégedett, míg 20,9% bizonytalan, 

és 15,6% elégedetlen. 
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12. ábra  A csoportvezető aktivitásával való elégedettség 

 

A csoportvezető aktivitásával 89,6% elégedett, 6,3% bizonytalan, és 3,1% elégedetlen, 

(1 százalék nem válaszolt). 
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                      16. táblázat TF-es hallgatók és tanítójelöltek összehasonlítása 

TF (n=101) Tanítójelöltek(n=12) Elégedettség Átlag Szórás Átlag Szórás Szignifikancia

Az önismeret fejlődése 3,79 0,756 1 0,64 NS 
A belső, személyes  problémák 
változása 

3,4 0,817 0,66 0,43 
NS 

A környezethez való 
alkalmazkodás változása 

3,71 0,727 0,87 0,73 
NS 

Interpeszonális készségek 
fejlődése 

3,85 0,757 1,37 0,82 
NS 

Saját aktivitás 3,59 1,057 1,04 0,29 NS 
Csoportvezető aktivitása 4,37 0,864 1,87 0,34 NS 

 

A TF-es hallgatók eredményeit a tanítójelöltek adataival összehasonlítva – 2 mintás t 

próbával – sehol sincs szignifikáns különbség. 

Az eredményben a kiscsoportok személyiségfejlesztő hatását ismerhetjük fel, de a 

csoportok vezetési stílusának hasonlóságára is következtethetünk, annak ellenére, hogy 

Nagy Zsuzsa pszichodráma csoportmódszerrel dolgozott a tanítójelöltekkel. Bár az 

eredmények csak jelzés- értékűek, érdemes lenne a későbbiekben egy kiterjedt 

összehasonlító vizsgálatot végezni más felsőoktatási intézményekkel közösen. 

 

4.3.  A KVALITATÍV VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 

 

A kvalitatív vizsgálatot kiegészítő módszerként alkalmaztam, a kvantitatív mutatók 

adatainak a személyes véleményekkel történő minőségi vizsgálatára, magyarázatára – a 

hallgatói írásbeli vélemények alapján. (Lásd 8. melléklet) Ezért a Katamnesztikus 

kérdőív kategória-rendszerét választottam a minőségi értékelés alátámasztására.  

A személyiségen belüli változási tényezőket a Rudas-féle (1990) kategória-

rendszerben dokumentumelemezéssel végeztem el. Így a mennyiségi mutatók mögötti 

minőségi, személyes, egyéni válaszok kölcsönösen igazolják és megerősítik egymást. 

 

1) Az önismeret fejlődésének elérése: 

Önismeretének fejlődésével a mennyiségi mutatókban a hallgatók 75 százaléka volt 

elégedett. Az írásos visszajelzésekben ezek így fogalmazódnak meg: 

„Úgy érzem, hogy sokkal jobban meg tudtam nyílni a társaim előtt, mint a többi órán. 

Hasznos volt ez az óra. Most, hogy a három hetes tanítási gyakorlatnak vége van, úgy 
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érzem, hogy ez az óra segített abban, hogy határozott legyek. Most már minden izgalom 

nélkül ki mertem állni egy 30 fős osztály elé.” (1. sz. interjú) 

„Volt még egy problémám! Magammal! Minden témához volt hozzáfűzni valóm, ezért 

sokszor nem hagytam szóhoz jutni a társaimat! Túl sokat beszéltem! Összességében 

sokat tanultam magamról és a többiekről is.” (2. sz. interjú) 

„Érzékeny típus vagyok, biztos és is hibáztam, de ezt sosem fogom már elfelejteni.” 

(3.sz. interjú) 

„Csak, ez saját vélemény, hogy szükségem lenne még személyesebb problémák 

tárgyalására. „Lehet, hogy nem elsősorban nagy társaság előtt”!∗ (5. sz. interjú) 

„Az önismereti óra mindenképpen pozitív hatással volt rám. Magamat is jobban 

kiismertem a tanárnő véleményének a felboncolásával, és érdekesek voltak a társaim 

véleményei, meglátásai is. Jó, hogy több szemszögből láthatom a problémáimat, 

értékelhetem magam.” (7. sz. interjú) 

„Úgy gondolom nem mérhető vagy leírható az a tudás, amit az itteni tapasztalatokkal 

gyűjtöttem. De mindenképpen többnek érzem magam tőle, és örülök, hogy ilyenen részt 

kell vennünk.” (9. sz. interjú) 

„A csoportfoglalkozások érdekesek voltak számomra. A feladatok és beszélgetések 

(témák) mélyen megérintettek. Úgy gondolom, később majd az iskolában ezeket 

hasznosítani is tudom majd és fogom is, ha lehetőségem lesz rá.” (10. sz. interjú) 

 

2) Belső, személyes problémák változása 

A belső, személyes problémák változását csak 41,6%-ban jelzik a hallgatók, 49% 

bizonytalan, és 9,4% szerint nem változott. Ebben a kategóriában a legalacsonyabb a 

hallgatói elégedettség.   

Ugyanakkor ezekben az írásbeli hallgatói véleményekben csak pozitív 

megfogalmazásokkal találkoztam. Személyes tapasztalataik, saját-és katarzis-élményeik 

alapján a vélemények itt elsősorban az adott csoportról szólnak, lehet, hogy más 

csoportnál változatosabbak lennének a megfogalmazások.   

„Segített ez az óra átlendülni bizonyos nehézségeket, amit nem biztos, hogy ilyen 

„könnyen” vettem volna! Igazából nem sokszor éreztem meg azt, amit itt az órán! 

                                                 
∗ A hallgató itt az én szavaimat idézte. 
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Meghallgatták a véleményem és figyeltek rám! Nehezen ismerkedem, általában 

visszahúzódóbb vagyok, de itt ezen is segíteni tudtunk!” (4. sz. interjú) 

„Problémáim megoldását nem csak ettől a csoporttól vártam. Ezért fordultam Hozzád 

azzal, ami foglalkoztatott.” (6. sz. interjú) 

„A nagy pozitívuma az órának az volt, hogy feloldódtam a társaságban, pedig elég 

gátlásos vagyok, ha nekem kell beszélni nagy csoport előtt. Megbíztam a többiekben, és 

szerintem ők is bennem. Mély lelki érzések kerültek felszínre többünknél.” (7. sz. 

interjú) 

„Kár, hogy kevés időnk volt, magamat ismerem, javult azért az önértékelésem pozitív 

irányban, érzem, hogy nyíltabbá váltam, bár ez a mostani körülményeim miatt is 

pozitívabban alakult.” (8. sz.. interjú) 

 

3)  A környezethez való alkalmazkodás változása 

A környezethez való (nyilván minőségileg jobb) alkalmazkodást 62,5 százalékban 

értékelték pozitívnak a hallgatók.  

Ebben a mutatóban a hallgatók a csoport belső életére koncentrálnak inkább, (ez derül 

ki az írásos véleményekből) – kevésbé a tágabb környezetre. Talán helyesebb lenne 

ennél a csoportnál ezt a mutatót a csoportkohézió fejlődésének eredményeként 

értékelni.  

 „Fontos dolog volt, hogy a csoporton belül mindenki magát adhatta és nem kellett 

megjátszani magunkat.”(1. sz. interjú) 

„Úgy éreztem, hogy nekik több problémájuk van, ezért szerettem volna inkább rájuk 

figyelni.” (6. sz. interjú) 

„Sok embert jobban megismertem, volt olyan csoporttársam, akivel már 3,5 éve együtt 

tanulunk, de csak most ismertem meg mélyebben. Ez nagyon jó.”(7. sz. interjú) 

„A barátnőmmel igazából az órán tudtam a legjobban kommunikálni, mert sosincs 

időnk és mindig csak elrohanunk egymás mellett, de itt volt időnk és mondott dolgokat a 

személyemről, ami pozitív volt és jól esett, de felvilágosított a negatív dolgokról is, 

amitől próbálok megszabadulni és változtatni. Jó volt, hogy kimondta nekem végre 

valaki, és jó szándékból. Emiatt már pár dolgot máshogy látok és pár ember iránt 

máshogy is érzek és érzem, hogy jobb, azaz, hogy formálódok egy kicsit át! A baráti 

légkör (itt nyilván egy freud-i elszólásról van szó, mert baráti kört akart írni! A. I.) is 
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észrevette, jobb kedélyű vagyok, bár ezzel sosem volt probléma, de új társaságba sokkal 

könnyebben nyílok meg.”(8. sz. interjú) 

„… jó kedvvel búcsúzzak a közösségtől, mert jó közösség alakult ki itt, ami a többi 

tantárgyra is kiterjedt. Sok mindent megtudtam a többiektől, és jó volt odafigyelni rájuk. 

Talán ez az, amit itt kezdtem el tanulni, hogy szívből figyeljek oda és szívből érdekeljen, 

ne csak ’intelligenciából’. Köszönöm az órákat!” (9. sz. interjú) 

„… a csoportba én nem illeszkedem olyan szorosan, mint a többiek. Ez hosszú távon 

megoldódott, az emberi kapcsolataimnak egyértelműen jót tett ez a szemeszter.” (12. sz. 

interjú) 

 

4)  Interperszonális készségek változása 

A legmagasabb arányú változást 75,1 százalékban ennél a kérdésnél jelezték a 

hallgatók.  

Az emberek mindig közösségben éltek és élnek a történelmi korok kezdete óta. 

Csoportos létüket mindig a tartós és intenzív személyközi és csoporttagok közötti 

kapcsolatok jellemezték. Ezzel együtt ezeknek a kapcsolatoknak a zavarai is. (Miről is 

szólnak az ókori görög drámáktól kezdve a szépirodalmi, lírai, színházi és 

filmművészeti alkotások?) Ez nyilvánvalóan alátámasztja az interperszonális tanulás 

fontosságát, melynek sikeres volta a csoportban létrejövő érzelmi tapasztalat és ennek 

kognitív feldolgozásán múlik. Könnyen belátható, hogy az érzelmek és a gondolkodás 

együttes erejére épülő interperszonális tanulás sokkal hatékonyabb, eredményesebb 

lehet, mint egyénileg. Nem beszélve arról, hogy azonnal megtapasztalható, és az 

azonnali visszajelzések és tükrözés miatt gyorsan korrigálható. Ezek a tapasztalatok 

fogalmazódnak meg az írásbeli vélemények részleteiben.     

 „Nagyon jól éreztem magam kivétel nélkül minden órán, és sokkal jobban megismertem 

a csoporttársaimat, mint azelőtt.” (1. sz. interjú) 

„Rengeteget megtudtam a csoporttársaimról, amit három év alatt sem sikerült.”(2. sz. 

interjú) 

„…és most döbbentünk rá ezeken az órákon, hogy nem is beszélgetünk nagyon a 

többiekkel. Próbáltam ezen változtatni…” (3. sz. interjú) 
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„Több lehetőségem nyílt megismerni másokat, akikkel még nem is nagyon beszélgettem! 

Sokat megtudtam magamról és a csoport tagjairól, ezért sajnálom, hogy ez az utolsó 

óra!” (4. sz. interjú) 

„Ezt a pici csoportot még jobban sikerült megismerni, ami tudat alatt összefog minket 

és ez majd a későbbiekben előtérbe kerül. Várom a jövőt, hogy megint így összegyűljünk 

és elemezzük egymást és magunkat. Igazából én mindig is szerettem magamról beszélni, 

és hallani rólam a véleményeket, de eddig így még sosem volt rá alkalom, ezért szívesen 

folytatnám.” (8. sz. interjú) 

„A csoportban nagyon sok, eddig „ismeretlen ismerőst” ismertem meg, aminek nagyon 

örülök, mert mindig szeretek új emberekkel megismerkedni, illetve jelen esetben 

elmélyíteni az ismeretséget. Nagyon jó érzéssel tölt el az, ha egy másik ember megnyílik 

előttem és beenged a lelkébe. Ez egyfajta bizalom jele felém.” (10. sz. interjú) 

 

5) Saját csoportodban való aktivitásoddal való elégedettség 

Saját aktivitásával a csoportban 63,5 százalékban voltak elégedettek a hallgatók. Az 

önismereti csoport egy sajátos közeg, melynek újdonságával, speciális 

csoportszabályaival, a verbális megnyilvánulás nehézségeivel is szembesülnek a 

csoporttagok. Különösen nehéz ez az introvertált, szorongóbb hallgatóknak. A 

kiscsoportban is meg kell „küzdeniük” elsősorban saját félénkségükkel, de ezen kívül ki 

kell vívni a szóhoz-jutást, véleményük vállalását – egyáltalán helyüket a csoportban. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy védett körülmények között, hiszen a külső 

környezetben (a munkahelyeken, új családokban, új szerepekben) is meg kell, hogy 

találják és állják majd a helyüket! Az „első benyomás” alapján véleményt formáló és 

alkotó társadalmi közegben már akár előítéletté is válhatnak a személyes 

megnyilvánulások.  

Nem nehéz észrevenni, hogy ennél a kérdésnél a legmagasabb az önmagával 

elégedetlen hallgató: 15,6 százalékban.  Ennél a kérdésnél a negatív eredmény jelentheti 

a pozitívumot, hiszen ez a csoporttapasztalat azt jelenti számukra, hogy 

megtapasztalták, hogy önérvényesítőbbnek, asszertívebbnek kellene lenniük. Ez a 

felismerés a változáshoz vezető lépcsőfok lehet. 

 „Jó volt, hogy elmondhattam a gondolataimat, és mások végighallgatták azt.” (1. sz. 

interjú) 
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„Néha úgy éreztem, hogy lenne fontosabb dolgom az órák helyett, de mégis itt voltam 

egytől-egyig minden órán. Vajon miért? (3. sz. interjú) 

 

6) A csoportvezető aktivitásával való elégedettség  

Az írásbeli vélemények instrukciója nagyon nyitott volt, nem kértem, hogy a 

csoportvezetőt is értékeljék. Ennek ellenére kaptam én is véleményeket, minősítettek 

engem és a munkámat is a csoporttagok. Véleményük számomra nagyon megtisztelő. 

Azt tapasztaltam, hogy „befogadtak” a csoportba, és elfogadtak, mint csoportvezetőt, 

ezt fogalmazták meg a 14. melléklet „A mi csoportunk” montázsában is. Köszönöm 

nekik. 

 „Tanárnőnk nagyon érdeklődő, kedves és figyelmes volt. Nagyon fontos volt számomra 

a véleménye.” (2. sz. interjú) 

„Kár, hogy csak heti egy óra… Kívánok továbbra is sok erőt, egészséget és kitartást, 

mert erre az órára szükség van, hogy kicsi szívünk kisebb-nagyobb bibijeit ápolgassuk! 

Sok szeretettel.” (6. sz. interjú)  

„A játékokat is nagyon élveztem! Köszönöm a féléves önismereti képzést! (ill. játékos 

önvizsgálatot.)” (7. sz. interjú) 

„Mindent figyelembe véve rendkívül örülök, hogy megismerhettelek, és hogy tanárom, 

segítőm lehettél ez alatt az idő alatt, szeretném, ha ez a folyamat tovább folytatódna. 

Rendkívül csodállak a toleranciádért (irányomban is), a munkabírásodért, az 

életkedvedért…”(12. sz. interjú) 

 

Az egyik hallgató véleményét teljes egészében idézem, mert úgy foglalta össze 

tapasztalatait, hogy abban az önismereti, személyiségfejlesztő csoport lényegét sikerült 

megfogalmaznia: 

„A hétköznapok rohanásában és a leadom az anyagot és leírom órák között jó volt egy 

másfajta óra, ami másfajta értéket közvetített számomra, mint a tárgyi tudás. 

Összességében tetszett, mert sokszor olyan dolgokra figyelmeztetett, amit néha az 

emberek elfelejtenek és sodródnak az élettel sokszor lélektelenül. Itt voltak olyan 

szigetek abban a „folyóban” ami kapaszkodót nyújtott, hogy én, legalábbis 

mostanában ne váljak ilyenné! – mármint lélektelenné!” (11. sz. interjú) 
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Az önismereti csoportban történő változások (lásd: 2.2.6.2. fejezet) bemutatására 

szintén a szubjektív dokumentumelemzés az adekvát módszer. A Rudas (1990) által 

közölt változások kategóriáihoz rendelem hozzá a hallgatók véleményének 

minőségileg elemzett, válogatott – megfelelő részleteit. 

1. A remény sugallata. Az előzetes elvárásokat feltételezi, a csoportozásról kialakult 

hiedelmeket, a csoportvezető presztizsét, az informális csatornákon terjedő híreket. 

Nagyon jó hatással lehet a reményépítésre, a hit és bizalom fenntartására, ha a 

csoporttagok magukon és társaikon változásokat vesznek észre. 

„Fontos dolog volt, hogy a csoporton mindenki saját magát adhatta és nem kellett 

megjátszani magunkat” (1. sz. interjú) 

„Volt még egy problémám! Magammal! Minden témához volt hozzáfűzni valóm, ezért 

sokszor nem hagytam szóhoz jutni a társaimat! Túl sokat beszéltem!” (2. sz. interjú) 

„Nagyon jó érzéssel tölt el, ha a másik ember megnyílik előttem és beenged a lelkébe. 

Ez egyfajta bizalom jele felém.” (10. sz. interjú) 

A hit és a remény sugallata azonban véleményem szerint (Rudas értelmezését bővítve) 

mégiscsak a jövőbe vetett hit és bizalom, a jövő felé nyitott elvárás pozitív 

megfogalmazása: 

„Várom a jövőt, hogy megint így összegyűljünk és elemezzük egymást és magunkat.”(8. 

sz.. interjú) 

„…később majd az iskolában ezeket hasznosítani tudom majd és fogom is, ha 

lehetőségem lesz rá.” (10. sz. interjú) 

 

2. Egyetemlegesség és különbözőség. A fogalmi ikerpár egymás ellentéte. Az egyik 

jelenség, hogy az emberek többsége azt hiszi különféle nehézségeiről, problémáiról, 

rosszul tűrt személyiségjegyeiről, szorongásairól, fantáziáiról, tétova gondolatairól, 

vágyairól, hogy kizárólag ő rendelkezik ezekkel, míg a többiek felszabadultan élnek. 

Rendszerint elszigetelt társas térben léteznek, bajaikat teljesen egyedinek tartják. A 

csoportban az interakciók során, találkozva társaik hasonló problémáival, 

tulajdonságaival, gondolataival – megtapasztalják saját gondjaik egyetemlegességét. 

A másik jelenség, hogy az emberek jelentős része önnön gondolkodás-, viselkedés- és 

életmódját, szemléletét, értékrendszerét tartja általánosan elfogadhatónak és 

„normálisnak”. A csoportban nem egyszer katartikus szembenézés következik be azzal, 
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hogy mások is „normálisak”, annak ellenére, hogy eltérő nézeteket, vágyakat, 

szokásokat, tulajdonságokat hordoznak. A különbözőségek megtapasztalása olyan 

forrás lehet, mely az értékek változásának irányába viszi a csoporttagokat, pl. erősíti a 

toleranciát, mások elfogadását. (i.m. 45-46. o.) 

„…sokkal jobban meg tudtam nyílni a társaim előtt, mint a többi órán. …segített abban, 

hogy határozott legyek. Most már minden izgalom nélkül ki mertem állni egy 30 fős 

osztály elé.” (1. sz. interjú) 

„Magamat is jobban kiismertem a tanárnő véleményének felboncolásával, és érdekesek 

voltak a társaim véleményei, meglátásai is. A nagy pozitívuma az órának az volt, hogy 

feloldódtam a társaságban, pedig elég gátlásos vagyok, ha nekem kell beszélni nagy 

csoport előtt.” (7. sz. interjú) 

 

3. Információközlés. Ezen a csoportvezető didaktikus közléseit érti a szakirodalom. 

(i.m. 46. o.) Ezt bővítve a csoportvezető minden megnyilvánulására, véleményére, 

metakommunikációjára, tükröző funkciójára, véleményére, stb. tett utalás, vagy idézet, 

implicit, rejtett tartalommal bíró formában vonatkoztatható vissza. A Rudas-féle 

mutatók közül ugyanilyen rejtett, vagy néha konkrét formában nyilvánul meg még két 

kategória: az 5. Az elsődleges családi csoport megismétlése, és a 7. az utánzó 

viselkedés. Ezért a most következő idézetek komplex formában sűrítik e három 

kategóriában rejlő implicit, visszautaló tartalmakat. 

„Tanárnőnk nagyon érdeklődő, kedves és figyelmes volt. Nagyon fontos volt számomra 

a véleménye.” (2. sz. interjú)  

„… szükségem lenne még személyesebb problémák tárgyalására.” „Lehet, hogy nem 

elsősorban nagy társaság előtt” (5. sz. interjú) – Itt a hallgató az én szavaimat idézte. 

„Meghallgatták a véleményem és figyeltek rám!” (4. sz. interjú) – Utalás a családi 

kapcsolatok elsődleges szocializációs funkcióira. 

„…Emiatt már pár dolgot máshogy látok és pár ember iránt máshogy is érzek és érzem, 

hogy jobb, azaz, hogy formálódok egy kicsit át” (8. sz. interjú) 

„Mindent figyelembe véve rendkívül örülök, hogy megismerhettelek, és hogy tanárom, 

segítőm lehettél ez alatt az idő alatt, szeretném, ha ez a folyamat tovább folytatódna.” 

(12. sz. interjú) 
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4. Önzetlenség. Önző és cserekapcsolatokra építő világunkban az önzetlen, belülről 

motivált adni tudás: a támogatás, a javaslatok, együttérzés, tanácsadás, odafigyelés, stb. 

ellentételezések nélküli adása üdítő és az önbecsülést növelő tényezővé válik. Az 

eredmény: egyrészt az önbizalom és önértékelés javulása, másrészt az individuális 

beállítódás elmozdulása a kollektív beállítódás felé. (i.m. 47. o.) 

„…én segíteni szeretnék nekik…, úgy érzem, hogy nekik több problémájuk van, ezért 

szerettem volna inkább rájuk figyelni.” (6. sz. interjú) 

„Megbíztam a többiekben, és szerintem ők is bennem. Mély lelki érzések kerültek 

felszínre többünknél.” (7. sz. interjú) 

 

A 6. társas készségek fejlesztése, és 8. az interperszonális (személyközi) tanulás 

kategóriái is szorosan összefüggnek, inkább csak tematikusan megkülönböztethetők. Az 

alábbi idézetekben mindkét jelentést felfedezhetjük: 

„Ez volt az az óra, amitől egy kicsit tartottam az elején, hogy szerepelni kell. De a 

véleményem megváltozott. Nagyon jól éreztem magam kivétel nélkül minden órán, és 

sokkal jobban megismertem a csoporttársaimat, mint azelőtt.”(1. sz. interjú) 

„Ezt a pici csoportot még jobban sikerült megismerni, ami tudat alatt összefog minket 

és ez majd a későbbiekben előtérbe kerül.” (8. sz. interjú) 

„…mert jó közösség alakult ki itt, ami a többi tantárgyra is kiterjedt. Sok mindent 

megtudtam a többiekről, és jó volt odafigyelni rájuk.” (9. sz. interjú) 

 

9. A csoportkohézió. Ha a tagokat vonzza a csoport, és ez az utóbbi létében, életében 

mutatkozik meg, csoportkohézióról beszélünk. (i.m. 51. o.) Megjelenési formái 

lehetnek: az egymás iránti pozitív érzések, a „mi”- érzés, a csoportnormák betartása, a 

szolidaritás, egymás védelme, stb. Könnyen belátható, hogyha az előbbi két 

kategóriában a társas- és interperszonális kapcsolatok kinyílnak, fejlődnek, akkor 

természetes módon kialakul a csoportkohézió. Ide szinte minden csoporttag véleményét 

idézni lehetne, hiszen valamennyien megfogalmazták különböző formákban. Utalnék 

még arra a tényre, hogy voltak csoportok, akik két, három szemeszteren keresztül is 

kérték a csoport folytatását, és a K-heteken (konzultációs, tanítás nélküli heteken) is 

igényelték a csoportfoglalkozást, még a vidéki hallgatók is, akik csak ezért utaztak 

Budapestre! 
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„Ezt a pici csoportot még jobban sikerült megismerni, ami tudat alatt összefog minket 

és ez majd a későbbiekben előtérbe kerül.” (8. sz. interjú) 

„…mert jó közösség alakult ki itt, ami a többi tantárgyra is kiterjedt. Sok mindent 

megtudtam a többiekről, és jó volt odafigyelni rájuk.” (9. sz. interjú) 

„…a csoportba és nem illeszkedem olyan szorosan, mint a többiek. Ez hosszú távon 

megoldódott, az emberi kapcsolataimnak egyértelműen jót tett ez a szemeszter.”(12. sz. 

interjú) 

Legkifejezőbb talán mégis a „Mi csoportunk” montázsa, (13. sz. melléklet) amit nagy 

lelkesedéssel készítettek a hallgatók. Talán még többet mond, hogy a következő 

szemeszterben – egy évvel később! – a legelső órán azt kérték, hogy vegyük elő, és 

nézzük meg a montázsukat. Mindenki kereste „önmagát”, azt, amit ő talált ki, azt, amit 

ő alkotott, formált a montázson – és emlékeztünk, közösen idéztük fel az emlékeket, a 

közös tapasztalatokat, érzéseket, történéseket.  Mindenki örült, lelkesedett – és boldog 

volt.  

Ebben is megnyilvánult a csoportkohézió kialakulása, és – ami talán még ennél is 

fontosabb, hogy a tanulási folyamatok (Bagdy, Telkes 1988, Rudas 1990) tartósnak 

bizonyultak.  

 

10. Katarzis, az érzelmi megtisztulás, melyet többször átélhettek a hallgatók a 

csoportüléseken. 

A katarzist egyes iskolák, pl. Moreno pszichodrámája központi hatótényezőként kezelik. 

A pszichodinamikai irányzatok – kísérleti vizsgálatokkal alátámasztva – azt bizonyítják, 

hogy a nagyon erős, mélyreható érzelmi élmények önmagukban még nem elegendőek a 

kedvező változásokhoz. Az érzelmek nyílt kifejezése nélkül, tehát a csoporttagok 

kisebb-nagyobb katartikus megnyilvánulásai nélkül az önismereti kiscsoport megszűnik 

önmaga lenni. (Rudas 1990. 52. o.)  

A katarzis a csoportban gyakran csak a metakommunikációban nyilvánul meg, pl. egy 

heves sírásban, kiszakadó felkiáltásban, heves érzelmi reakciókban. Sokszor rejtve 

marad, a hallgatásban, a csendekben… 

Nehéz is megfogalmazni, talán még nehezebb mély lelki tartalmakat, élményeket 

szóban kifejezni, leírni. Szemérmességünk sokszor letiltja ezt… 
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Ezért inkább a csoportvezetői tapasztalatok, megfigyelések beszélhetnének erről 

bővebben. Néhány hallgatói véleményben azonban tetten-érhető:    

„…biztosan unalmas óra lesz! Kellemeset csalódtam már az első órán, mert nem így 

történt! Ez az óra lett az, amire a legszívesebben jártam, nem is volt hiányzásom!” (4. 

sz. interjú) 

„Mély lelki érzések kerültek felszínre többünknél.” (7. sz. interjú) 

„…itt egy más dimenzióba kerültünk..” (8. sz. interjú) 

„A tegeződésre egy kisebb trauma volt átállni, bennem azt az érzést kelti, mintha nem 

adnám meg a kellő tiszteletet, (édesanyám még magázta, tetszikezte a szüleit, én már 

tegezem a nagyiékat!)” (12. sz. interjú) 

 

Az önismereti csoportban bekövetkező változásokat láthatóan még minőségi mutatókkal 

is nehéz megragadni és értelmezni, hiszen csak tematikusan választhatók külön a 

változások, valójában a változási tényezők kölcsönösen függnek egymástól.  

A minőségi vizsgálat eredményeivel tudom bizonyítani, hogy az önismereti típusú 

kiscsoportok nem csak az önismeretet, a személyiségfejlődést, a kommunikációs 

képességeket stb., hanem a tanári pálya pálya-identifikációs tényezőit is javítják. A 

hallgató írásbeli véleményekben ezek a tapasztalatok így fogalmazódnak meg: 

 

1) Önbizalom, tanári kongruens viselkedés: 

„Most, hogy a három hetes tanítási gyakorlatnak vége van, úgy érzem, hogy ez az óra 

segített abban, hogy határozott legyek. Most már minden izgalom nélkül ki mertem állni 

egy 30 fős osztály elé.” (1. sz. interjú)  

 

2) Az előítéletek, a kirekesztés és a „beskatulyázó” tanári viselkedés feloldása: 

„Meghallgatták a véleményem és figyeltek rám! Méginkább rájöttem arra, hogy nem 

szabad külső alapján ítélni illetve véleményt alkotni.” (4. sz. interjú)  

 

3) A kommunikációs, metakommunikációs készségek fejlődése, túl az önbizalom 

megerősödésén: 

„A nagy pozitívuma az órának az volt, hogy feloldódtam a társaságban, pedig elég 

gátlásos vagyok, ha nekem kell beszélni nagy csoport előtt.” (7. sz. interjú)  



 103

4) A serdülő- és késő serdülőkori identitás-keresés, beleértve a foglalkozási 

identitás-keresést: 

„Úgy érzem, hiába vagyok 22 nem érzem magam annyinak, még most kezdek felnőni és 

ez a foglalkozás valahol segített ebben.” (8. sz. interjú)  

 

5) A tapasztalatok, a változás, a fejlődés generalizálása (átvitele) nem csak a 

jelenben, hanem a távlatokban is  – az empátia és a tolerancia fejlődésén kívül: 

 „…mert jó közösség alakult ki itt, ami a többi tantárgyra is kiterjedt.” Sok mindent 

megtudtam a többiektől, és jó volt odafigyelni rájuk.” (9. sz. interjú)  

 

6) Az azonosulás megfogalmazása a választott pályával:  

Ez a vélemény önmagáért beszél: 

„A feladatok és beszélgetések (témák) mélyen megérintettek. Úgy gondolom, később 

majd az iskolában ezeket hasznosítani is tudom majd és fogom is, ha lehetőségem lesz 

rá. Összefoglalva egyre jobban örülök, hogy az Egészségtan tanár szakot választottam 

és örülök, hogy itt lehettem és várom már a 10. félévet, az önismereti kurzust.” (10. sz. 

interjú)  

 

7) A tanári szereppel való identifikáció, egy modell, egy vezetési stílus alapján: 

„A hétköznapok rohanásában és a leadom az anyagot és leírom órák között jó volt egy 

másfajta óra, ami másfajta értéket közvetített számomra, mint a tárgyi tudás.” (11. sz. 

interjú) 

„Mindent figyelembe véve rendkívül örülök, hogy megismerhettelek, és hogy tanárom, 

segítőm lehettél ez alatt az idő alatt…” (12. sz. interjú)  

 

5. MEGBESZÉLÉS 

 

5.1. HALLGATÓI IGÉNYFELMÉRÉS 

 

A hallgatói igényfelméréssel azokat a problémákat, konfliktusokat kerestem, kívántam  

feltérképezni, amelyek az egészséges fiatal korosztályt foglalkoztatják. Milyen 
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gondjaikban keresnek segítséget, támogatást? Egyáltalán szükségük van-e felsőoktatási 

tanácsadásra a TF-en?    

Az igényfelmérés eredményei alapján elmondható, hogy a TF-es hallgatók válaszaiban 

is megfogalmazódtak a serdülő- és ifjúkor központi kérdései:  

• az identitáskeresés: mind önismereti, mind társ- és párkapcsolati, mind a szülőkről 

való leválás szintjén,  

• a foglalkozás melletti elköteleződés síkján, ami a folyamat több fázisát is érinti: a 

pályaválasztási döntést, a tanulmányi felkészülést, és a majdani beválás kétségeit. 

(Erikson, 1997, Marcia 1966 és mások) 

A hallgatói válaszok tartalmát összesítve a következő problémákat, konfliktusokat 

állapíthattuk meg: 

a) tanulmányi problémák, elmélettel, gyakorlattal egyaránt, 

b) önismereti hiányosságok felismerése és igénye, 

c) kommunikációs konfliktusok, 

d) kapcsolati konfliktusok minden formája (szülő-gyerek, tanár-diák, párkapcsolaton 

belüli, stb.) 

e) pályaválasztási konfliktus, krízis, 

f) sporttevékenységgel összefüggő konfliktusok 

g) mentálhigiénés segítség iránti igény, 

h) információs segítség iránti igény 

i) kortárs-közösségi kapcsolatok fejlesztésének igénye. 

A hallgatói igényfelmérés igen széleskörű konfliktusokat tárt fel, melyek a hallgatók 

életének szinte minden területére kiterjedt. Nem véletlen, hogy a tanulmányi, és 

vizsgaproblémák igen előkelő helyen találhatók, lévén, hogy a tanulás a hallgatók fő 

tevékenységi területe. Adataink egybeesnek a külföldi és hazai szakirodalmi adatokkal, 

hiszen a felsőoktatási tanácsadókban külön szervezet foglalkozik a tanulmányi 

tanácsadással. A külföldi tapasztalatok alapján e tanácsadási forma iránti igény még 

növekedni fog, mert a három lépcsős képzési rendszerre való átállás, és az „élethosszig 

való tanulás” ezt prognosztizálja. (Barratt, 1988, Takács, 1999, 2007, Kiss 2007, és 

mások.)  

Ehhez kapcsolódik még, hogy a TF hallgatók speciális helyzeténél fogva a pályára való 

felkészülés nem csak az elméleti szintű tanulást, hanem magát a sporttevékenységet, és 



 105

annak egészségügyi vonatkozásait is érinti. A hallgatók között sok az élsportoló, akik 

még az „átlagosan sportoló” társaiknál is keményebb, és fokozottan több edzésmunkát 

végeznek. Esetükben a mindennapos többszöri edzéshez hozzátartoznak az egy-két- 

esetleg több hetes edzőtáborok, a hazai és külföldi versenyek, az olimpiai kvalifikációk 

megszerzése, stb. Mindezeket összeegyeztetni a folyamatos óralátogatásokkal és 

tanulással, bemutatásokkal, ZH-kal, vizsgaidőszakkal – szinte lehetetlen. Nagyon sok 

azoknak a hallgatóknak a száma, akik a TF-es tanulmányi idő alatt is (a nagyobb 

szelekció már a középiskolás évek alatt lezajlik) döntéskényszerbe kerülnek: tanulás, 

diploma, vagy sportpályafutás?  

A mozgás és a sport értékes egészségmegőrző tevékenységét elismerve, el kell 

fogadnunk, hogy a TF hallgatókra is vonatkoznak a korosztály általános 

fejlődéslélektani ismérvei, konfliktusai és krízisei. A speciális tevékenységi és képzési 

rendszer azt jelenti, hogy az általános mellé még speciális problémák is társulnak.  

A másik nem kevésbé fontos tényező magából a sporttevékenységből, (és sokszor a 

korai sportágválasztás káros következményeiből is) adódik. A TF-esek többsége ugyan 

általában több sportágban is értékes tapasztalatokat szerzett, de mégis az igazi 

eredményességhez hozzátartozik, hogy egy sportágat űz kiemelkedően. (A kiegészítő 

sportágak csak segítik a fő sportág eredményeit, és a harmonikus fejlődést.) A TF-en 

folyó gyakorlati sportági képzés azonban (a testnevelő tanári pálya követelményeinek 

megfelelően) a sokrétű gyakorlati sportági felkészülést követeli meg. (Képzeljünk el 

egy nehézatléta lányt a ritmikus gimnasztika órán…) Ez természetesen nem egyedi, 

hanem a TF-es hallgatókra általánosan jellemző konfliktus. A sokszínű sportági 

igénybevételből adódóan, (és természetesen a kevés, vagy nem elég gyakorlás, a 

lustaság, vagánykodás, kikényszerített pályaválasztás, stb. is hozzájárulhatnak ehhez), 

előfordulnak balesetek, sérülések, melyek a tanulmányok befejezését hátráltatják, néha 

lehetetlenné teszik. 

De a mentális egészséget veszélyeztető tényezők is megfogalmazódtak a válaszokban: a 

depresszió, a stressz, az alacsony önértékelés, a sikertelenség, (tanulásban és sportban 

egyaránt) a megfelelés igényének szorongást keltő hatásai. A sportpszichológia ismeri a 

„balesetező sportoló” személyiség típusát. 

A tanácsadás iránti igények differenciálását jelzik az 5. kérdésre adott válaszok. 

Elsősorban információra, tanácsra lenne szükségük, hogy egy új, eddig számukra 
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ismeretlen környezetben eligazodjanak, a tanulmányi rendtől kezdve az emberi 

kapcsolatokig (1.- 6. ranghely válaszai) és ön- és pályaismeretre, hogy a célt szem előtt 

tartva (munkavállalás) hogyan készülhetnek fel a lehető legeredményesebben, – hogy 

nyerjenek. 

De az egyetemi évek alatt is vannak olyan konfliktusok, melyben szeretnének jobban 

tájékozódni, ezt jelzi az 5. kérdés negyedik és hatodik ranghelye („Információ más 

egyetemekre, szakra való áthallgatás lehetőségéről.”) A magyarázat erre az eredményre 

sokféle lehet. Az egyik, az érdeklődés, és „előrelátás”: sok hallgató párhuzamosan két 

szakot végzett akár ugyanazon intézményben, de voltak akik párhuzamosan két 

különböző felsőoktatási intézményben is tanultak egyszerre – a TF-en is.  

A másik lehetséges magyarázat a már eleve „kontraszelekcióval” bekerült fiatalok, 

akiknek a TF képzés nem cél volt, hanem „csak ide vették fel” őket. A következő 

magyarázat lehet, hogy a bizonytalan, nem eléggé átgondolt, vagy egyenesen külső 

(szülői) nyomásra az egyetemre jelentkezett fiatalok a képzés ideje alatt ismerték fel, 

hogy érdeklődésük, képességeik, attitűdjük stb. nem egyeztethető össze a képzési 

követelményekkel. Esetükben a pálya-módosítás, átirányítás, szakváltás döntését kell 

megfontolniuk. Ez általános jelenség az egyetemisták körében, nem TF-sajátosság, 

eredményeink megegyeznek a szakirodalmi adatokkal is.(Ritoók 1988, Takács 1999, 

Rajnai 2002) 

Az 5. kérdés 12 megadott válaszlehetősége közül egy sem volt, amelyre – eltérő 

százalékban ugyan – de ne érkezett volna érdeklődés és igény.  

Ezt jól mutatatták a folyamatosan működő önismereti, személyiségfejlesztő, autogén 

tréning csoportok – és az egyre emelkedő számban egyéni tanácsadásért jelentkező 

hallgatók. A gyakorlatban is felvállalták a segítség-igényt, ami a kérdőív eredményeiben 

tükröződik.  

A diáktanácsadás iránti igényfelmérés eredményei bizonyították célkitűzésemet: a 

megkérdezett hallgatók 93,3 százalékának véleménye alapján szükség van 

Diáktanácsadó szervezetre a TF-en is. 

Látható, hogy az életciklus egyik legszebb szakaszának tartott „egyetemista évek” 

ugyan úgy hordozzák a konfliktusokat és kríziseket, mint a többi korszak, sőt talán ez 

annyival nehezebb, hogy két alapvetően fontos döntés meghozatalára hivatott. Mind a 
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pálya-, mind a párválasztás döntő jelentőségű lesz a következő életszakaszok 

életminőségének meghatározásában. (Ritoók 1988) 

 

5.2. ÖNISMERETI CSOPORTOK HATÁSVIZSGÁLATA 

 

5.2.1. Kozéki-féle személyiségvizsgálat 

A kísérleti és a kontroll csoport személyiségjegyei az átlag eredmények alapján szinte 

azonos „testnevelő tanári személyiségprofilt” eredményeztek. A felmérésben részt vevő 

186 fő hallgató mindkét csoportjának személyiségprofilja ennek alapján úgy 

jellemezhető, hogy extravertáltak, empatikusak, kockázatvállalók, és magabiztosak. 

Legkevésbé jellemzi őket a külső kontroll /Kk/ és a  keménység/lágyság /P/. Miután a 

külső kontroll skálát a magas értékek jelzik, egyértelmű, hogy az alacsony értékek a 

belső kontroll, az autonómia magas szintjét mutatják. Ugyan így a P skála 

/keménység/lágyság/ értékeinél is a magas értékek a keménységet, míg az alacsony 

értékek a skála másik végletét, a lágyságot jelentik. (Lásd 3. ábra) 

Ezek az eredmények a két csoport hasonlóságát mutatják, melynek hátterében az azonos 

csoportidentitás okai húzódhatnak meg: 

• az életkor: azonos életciklus, ifjú felnőttkor tekintetében, 

• azonos intézményes társadalmi rendszerben azonos formális közösség tagjai: 

egyetemisták, 

• azonos viszonyítási – referencia csoporthoz való tartozás, melyhez minden tettüket, 

szándékukat, véleményüket, szándékukat hozzámérik, normáik alapján hozzák 

életvezetési döntéseiket, függnek a csoport véleményétől. Az ilyen csoportokhoz  

erősen vonzódunk, közéjük tartozónak érezzük magunkat, a csoport szabályait saját 

cselekvéseink szervezési szabályaiként érvényesítjük. Felvesszük a csoport 

szokásait, viselkedésmódját, és törekszünk arra, hogy közéjük tartozzunk,  

• azonos komparatív (összehasonlítási) referenciacsoporthoz való tartozás. Léteznek 

fiktív, csupán képzeletünkben felépített csoportok is, akik többnyire azonos szociális 

helyzetű és törekvésű személyekből állnak, akikhez társas és társadalmi helyzetük 

megítélésében, értékelésében viszonyítjuk magunkat, akikhez képzeleti 

kapcsolataink kötnek”, a szakmai identitás tekintetében, 
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• ebben a közösségben alakulnak jórészt az informális, primer, rokonszenvi, 

kölcsönös választások alapján, az önkéntesen, spontán szerveződő kiscsoportok, 

melyek legszemélyesebb kapcsolataik terét alkotják. Ezekben a csoportokban alakul 

ki az érzelmi odatartozás, a kölcsönösség, az együttesség, vagyis a csoportidentitás 

érzése. (Bagdy-Telkes, 1988) 

A vizsgálat eredménye az azonos társadalmi csoporthoz való tartozás csoport-

identitásáról tájékoztatott inkább. Az eredményekben nyilván tükröződik, hogy 

viszonylag kicsi a vizsgált minta, és az is egy „homogén” csoportot vizsgált. 

Az összehasonlító vizsgálat Mann-Whitney U-próba eredményei azonban p<0,001 

szintű szignifikáns különbséget mutatnak a kísérleti és kontroll csoport 

személyiségjegyei között. (Lásd 10. táblázat) 

A kísérleti csoport hallgatóira a magasabb P (keménység/lágyság), illetve a magasabb F 

(szorongás) értékek jellemzőek. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ezek csak 

viszony-számok, a két csoport egymáshoz viszonyított értékeit jelentik, hiszen mindkét 

csoport esetében az átlag értékek alapján a tíz faktor közül az utolsó ranghelyet foglalja 

el a P (keménység/lágyság) skála, mint személyiségvonás, tehát a legkevésbé jellemző a 

csoportokra!  Miután ezek az értékek a legalacsonyabbak a személyiségprofilban, a 

skála két dimenziója közül – keménység/lágyság – éppen a lágyság értéke a domináns. 

Az önismereti csoportot végzett hallgatóknak tehát lehet, hogy éppen az okozhat gondot 

/?/, hogy a sporttevékenység kemény, férfias, küzdő, teljesítményorientált világában a 

lágyság – gyengeségnek minősülhet, és ez ebben a mikromilliőben – kevésbé 

eredményes tulajdonság.  

A másik szignifikáns különbséget a szorongás /F/ értékeknél találjuk, melyre ugyanúgy 

érvényes az előbbi jellemzés, hogy csak a két csoport összehasonlításában érvényes 

különbséget jelöli. A „hallgatói személyiségprofilban” az önismereti csoportot végzett 

hallgatóknál a szorongás a nyolcadik ranghelyen, míg a kontroll csoportnál a hetedik 

ranghelyen helyezkedik el, tehát nem domináns személyiségvonásként jellemzi a 

csoportokat, és még nominálisan sem nagy a különbség. Azt állapíthatjuk meg, hogy a 

kísérleti csoport tagjai szorongóbbnak ítélik magukat, mint a kontroll csoport tagjai. 

Ennél az eredménynél figyelembe kell azonban vennünk a nemek arányát, a hallgatónők 

létszáma a mintában több, mint háromszorosa a férfiakénak. A nők szorongásértékei 

pedig minden populációban magasabbak a férfiakénál.    
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A nők és férfiak összehasonlítását is a Mann-Whitney U-próbával végeztük el.  (Lásd 

11. táblázat). 

A nemek közötti összehasonlításban szintén két szignifikáns összefüggést találunk a V 

(kockázatvállalás) és az S (magabiztosság) skálánál (p<0,05). Az eredmény azt jelöli, 

hogy a nők kockázatvállalóbbak és magabiztosabbak a férfiaknál, ami igen érdekes 

eredmény, de megint jeleznem kell, hogy a nők létszáma több, mint háromszorosa a 

férfiakénak, és ez nyilván befolyásolja az értékeket. Ha a férfiak és nők aránya közel 

azonos lenne, valószínűleg más eredményeket kaptunk volna. Így azonban a 

sporttevékenység személyiségformáló hatását fedezhetjük fel benne – a sportoló nők  

inkább dúr, mint moll hangneműek.    

De meg kell jegyezni itt a vizsgálati metodika kialakítását is. A személyiség egy nagyon 

tág fogalom, számos személyiség-felfogás és vizsgálati módszer létezik. Ha az 

önismereti csoportoknál megoldható lett volna az elő- és utóvizsgálat, ezek az 

eredmények is mást tükröznének. Ilyen felvételre azonban nem volt lehetőségem. 

  

5.2.2. A Pintér-féle kapcsolati kérdőív (EKL) 

A kérdőív a csoportvezető és a csoporttagok között kialakult kapcsolatot méri az 

empátia, a kongruencia és a feltétel nélküli elfogadás szintjével, a csoportvezetőről 

alkotott vélemények alapján. 

A kérdőív empátia faktorában a csoporttagok 72,0 százalékban, a kongruencia 

(hitelesség) faktorban 77,0 százalékban, az elfogadás faktorban 82,0 százalékban 

tartották hatékonynak a csoportvezetőt. 

Az eredmények meggyőzően pozitívak. A csoportvezető személyisége, vezetési stílusa 

meghatározza a csoportlégkör alakulását. Bizalom, elfogadás, őszinteség, nyílt 

kommunikáció csak akkor alakul ki egy csoportban, ha a csoportvezető meg tudja 

teremteni a pozitív érzelmi légkört, és a csoporttagok tudják, hogy védett helyzetben 

vannak. Alapvető csoportszabály, hogy senki sem sérülhet a csoportban. A 

csoportvezetőről alkotott vélemények bizonyítják ezeknek az elvárásoknak való 

megfelelést.  

Az értelmezésénél ki kell térni néhány olyan szempontra, melyek a „bizonytalan”, „nem 

tudja” válaszok kb. 20-30 százalékát adhatják. 
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A magyarázatok között szerepelhet, hogy nem különítettem el az önkéntesen és a 

kötelezően választható tantárgyként végzett csoporttagok kérdőíveinek eredményeit.  

Mindkét esetben más a hallgatói motiváció, ha őszinte érdeklődéssel, vagy 

problémamegoldás szándékával vesznek részt egy kurzuson, vagy mintha kötelező, és 

kredit pontot ér.  

A kötelező jelleg egyébként is ellentétes a csoportok egyik alapvetően fontos 

kritériumával: hogy szabadon, önként választható, hiszen a lélektani munka senkire sem 

kényszeríthető, – tehát a csoportból való kiválást is biztosítani kellene. Ez azonban csak 

elvi lehetőség annak, akinek szemeszterenként meghatározott számú kreditet kell 

teljesítenie a félév elfogadásához.  

A kötelező jelleg még számos probléma forrása is lehet. Gondoljunk csak a ellenállások 

megjelenésére a csoportban. A csoportszerveződésben és a csoportdinamikában ezek az 

ellenállások különböző formákban jelenhetnek meg, a passzív ellenállástól az aktív 

bomlasztásig. A gordoni értő figyelemmel sem lehet azonban minden esetben észre 

venni és nyílttá tenni ezeket a magatartásformákat. (Gordon 1999) 

További alapvetően fontos kérdése a kiscsoportoknak az a szerepkonfliktus, amely a 

tanári és a csoportvezetői szerepfelfogás eltérő attitűdjei között feszül.  

A tanár: minősít, értékel, számonkér, vizsgáztat, – tehát semmiképpen nem egyenrangú 

a kapcsolat, alá- és fölérendeltség dominál. Ezzel szemben – különösen a rogersi 

felfogásban a terapeuta/csoportvezető a csoporttagokkal egyenrangú helyzetet teremt,  

aktív, egyenrangú  tagja a csoportnak.  

Az általam vezetett csoportokban mindkét szerepben találkoztak velem a hallgatók, 

hiszen az előző – (néha ugyanazon félévben) egyszerre voltam tanáruk és 

csoportvezetőjük is.  

A szerepkonfliktust a hallgatók/csoporttagok is érzékelik, nem kevésbé könnyű a 

helyzet megoldása nekik sem. Egy-két hallgató interjú-részletével illusztrálva:  

„Tanárnőnk nagyon érdeklődő, kedves és figyelmes volt. Nagyon fontos volt számomra 

a véleménye.” A hallgató véleménye itt nem a csoportvezetőről, hanem a tanárról szól. 

„… a fejlődéslélektan gyakorlatok után furcsa volt úgy belevágni egy nagyon személyes 

jellegű csoportba, hogy előtte tanárként ismertelek meg. A tegeződésre egy kisebb 

trauma volt átállni, bennem azt az érzést kelti, mintha nem adnám meg a kellő 

tiszteletet. (édesanyám még magázta, tetszikezte a szüleit, én már tegezem a 
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nagyiékat!)” Ebben a véleményben nyíltan megfogalmazódik a hallgatóban keletkezett 

ambivalencia. 

Példa azokra, akiknek nem okozott problémát a „szerepkonfliktus”, akik a 

csoportvezetőt értékelték: 

„Problémáim megoldását nem csak ettől a csoporttól vártam. Ezért fordultam inkább 

Hozzád azzal, ami foglalkoztatott.”  

 „Remélem az V. évben is hasonló lesz a Veled töltött óra.”  

Ez a módszertani probléma más felsőoktatási intézményekben is megfogalmazódott. 

„Úgy tűnik, hogy nem túl szerencsés olyan hallgatók személyiségfejlesztő csoportjait 

vezetni, akikkel korábban tanári minőségben dolgoztunk együtt. Meg kell azonban 

jegyeznünk, hogy a korábbi együtt dolgozásnak pozitív következménye is van, 

miszerint a személyes megismerés – tapasztalataink szerint – növeli a hallgatók 

önismeretre motiváltságát, s ez jelentősen csökkenti a csoportban az ellenállások számát 

és szintjét. Természetesen ez csak abban az esetben áll fenn, ha a tanári és 

csoportvezetői szerepteljesítés diszkrepanciája a lehető legkisebb. A két szerep 

különbözősége – azonosságai mellett – azonban olyan tény, amivel számolnunk 

kell.”(Nagy 1996) 

A szerepkonfliktus feloldhatósága tehát nem teljesen megoldott kérdése a graduális- és 

posztgraduális képzésekben kötelezően működő kiscsoportok vezetésének, hiszen ugyan 

azok a tanárok vezetik a csoportokat, akik más pedagógiai, pszichológiai, stb. 

tantárgyakat is tanítanak.  

Az is megállapítható, hogy a kis létszámú intézményekben fordulhat ez elő, ahol az 

oktatói létszám nem teszi lehetővé az oktatási specifikációt, mint pl. az ELTE-n.(Ritoók 

1988) 

A szakmai kontroll érvényesítésére ezért szupervíziós konzultációt is igénybe vettem a 

csoportok vezetésénél.∗ Ennek ellenére szükséges lenne a két szerepkör teljes 

elkülönítése. 

A következő magyarázatot a legfontosabb csoportdinamikai tényező: a vezetőhöz való 

viszony és a vele való rivalizálás alkotja. „A csoportok történetében mindig megjelenik 

a vezetésért folyó szerepharc. Ha nincs formális vezető, akkor a csoport saját belső 

szerep- és erőviszonyaiból termeli ki a vezetőjét. Ha van kijelölt vezető, akkor ez a 

                                                 
∗ A szupervíziós munkáért Harasztiné Sárosi Ilonának és Dr. Lénárt Ágotának tartozom köszönettel. 
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pozíció a csoporttagok részéről elvárásokkal és igényekkel találkozik, majd pedig 

ezekkel ütközik meg. Kialakulhatnak ellenállások és összeütközések a vezető körül, és a 

csoporttagok sokféle módon akadályozhatják vagy segíthetik a vezetői funkció 

megvalósítását. A vezetés stílusából és a vezetői magatartástól függ, hogy miként tereli 

és oldja fel vagy élezi ki a személye köré fonódó feszültségeket és az ezáltal kibomló 

konfliktusokat.  

A csoport egészséges fejlődéséhez az a vezetésmód felel meg leginkább, amelyben a 

vezető a csoport által kialakított normákat és felvállalt értékeket közvetíti vissza saját 

elvárásaiként a csoportnak. Ekképpen tehát a szabályok és hagyományok őrzője, a 

csoport közös normáinak védelmezője, aki feladatait a csoport fennmaradása és 

fejlődése szempontjainak rendeli alá.” (Bagdy-Telkes, 1988, 40-41.o.) 

Az eredmények a csoportvezető funkcióival és vezetési stílusával is értelmezhetők. 

A csoportokban a csoportvezetőnek több funkciója van. 

1) A csoport megalakítása és fenntartása. Ez a funkció tulajdonképpen a vezető és a 

csoport közötti kölcsönös függőséget, egymásrautaltságot fejezi ki. A csoportvezető 

felelősséget is vállal a csoportjáért. 

2) A csoportkultúra kialakítása. Normák, szabályok, kialakítása: az önfeltárás, 

spontaneitás, a tolerancia, a személyes érzések kifejezései, stb. Ezt a funkciót kettős 

szerepben teszi: egyrészt mint szakember, másrészt mint mintaadó. „Kísérletek sora 

bizonyította, hogy a csoporttagok a vezető viselkedésének megfigyelése és követése 

útján módosítják saját viselkedésüket.” (Rudas 1990) 

3) A csoportfolyamat megvilágítása. A csoporttörténések tartalmi oldalával egy időben 

lezajlik egy folyamat is, ami nem ragadható meg pusztán tartalmi oldalról: az 

interakciók jellege, mikéntje, gyökerei, viszonylati következményei. Ezek visszajelzése 

a csoportvezető lényegi feladata, hogy megtanítsa a csoportot minden történésben, 

interakcióban felismerni a csoportdinamikai történéseket. (Rudas 1990) 

Az általam vezetett csoportokban a rogersi, személyközpontú szemlélet és módszertani 

iskola az irányadó vezetési stílus (Rogers 1969) melynek elvei a következők: 

1) Légkörteremtés – a biztonság megalapozása, szorongások oldása, a csoporttag 

vállaljon kockázatot azért, amit tesz. 

2) A csoport elfogadása. A vezető nem az általa fontosnak tartott célokat akarja 

megvalósítani, hanem a csoport igényei és tempója szerint halad velük. 
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3) A részt vevő egyének elfogadása. Annak a jognak az elfogadása, hogy a csoporttag 

dönti el részvételét, bevonódásának mértékét a csoportfolyamatokban. („Amennyit 

felvállalsz, annyit kapsz vissza”.) 

4) Empátiás viselkedés. A vezető gyakran alkalmazza ezt a feltáró módszert, hogy 

megkísérli megérteni, hogy a beszélő személy mit érezhet, mit érthet azon, amit mond, 

és mindez mit jelent neki.  

5) Az érzések közlése. Az itt-és-most a vezetőben keletkező érzések megosztása a 

csoporttal. 

6) Konfrontáció és visszajelzés. A vezető a visszajelzések útján szembesíti az embereket 

saját viselkedésük jellegzetességeivel. 

7) Személyes problémák kifejezése. Rogers azt tartja, hogy ha a vezetőnek aktuális 

személyes problémái vannak, ossza meg a csoporttal, ez elősegíti a csoportfolyamat 

előrelendülését. 

8) Előretervezettség nélkül. Nincs előre megtervezett menetrend, igazán az hatékony, 

ami spontán. 

9) Értelmezés nélküli. A vezető kerüli a csoportra vonatkozó kommentárokat és 

folyamatértelmezéseket.     

Ezt a vezetési stílust szeretném megvalósítani a csoportokban, de a már említett okok 

miatt (lásd 2.2.6.1. fejezet: „Az önismereti csoportok működési keretei”) és a 

szerepkonfliktus miatt – ezt nem mindig sikerül megvalósítani. 

A csoportvezetőről alkotott vélemények több, mint 70 százalékban bizonyítják ezeknek 

az elvárásoknak való megfelelést, az írásbeli hallgatói vélemények dokumentum-

elemzése pedig illusztrálta a csoportvezető hatékonyságát. 

 

5.2.3. A Katamnesztikus kérdőív   

A kérdőív felvételének célja a csoportra történő visszatekintő értékelés volt. A 

csoportnak tulajdonított fejlődés arányszámai a következők: 

a) Az önismeret fejlődésének elérését 75,0 százalékban jelezték a hallgatók. 

Az önismereti csoportban várható változások nagymértékben függnek az egyének 

motivációitól és elvárásaitól. Aki egy meghatározott, és pontos elvárással és reális 

énképpel rendelkezik önmagával szemben, és viszonylag pontosan tudja, hogy miben 

szeretne változni, mit szeretne elérni, és azt eléri – az nyilván elégedettebb lesz a saját 
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fejlődével, mint aki önmagában is bizonytalan, és nem tudja pontosan meghatározni, 

hogy mit is akar/t. Bár a fejlődést igazoló hallgatók aránya elég magas, nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül, hogy a vizsgálati mintában önkéntesen, és kötelezően elvégzett 

önismereti csoportok hallgatóiról van szó. Nyilván nem mindenki vállalta belső 

indíttatásból, meggyőződésből a csoportban való részvételt, voltak, akiknek csak a 

kredit-pont számított. Ezekben az esetekben a motiváció hiányáról beszélhetünk. 

Biztosan voltak olyanok is, akik nem reális elképzelésekkel, esetleg túlzott 

elvárásokkal, netán kifejezett ellenállással vettek részt a csoportokban.  

Meg kell említeni még egy fontos tényezőt: a csoporttagok közötti 

összeférhetetlenséget. A kötelezően választható csoportokban ezt a kritériumot nem 

lehet érvényesíteni. Lásd pl. 2. sz. interjú, ahol egy párkapcsolati szakítást 

„mediátorként” élt meg a hallgató.      

b) A személyes problémák változását 41,6 százalékban fejezték ki a hallgatók. 

Ennél a kérdésnél a legalacsonyabb a változást jelző hallgatók aránya. A kérdőív hat 

kategóriája közül a legkisebb mértékben belső, személyes problémáik változásával 

voltak tehát elégedettek. Érthető az eredmény, hiszen a csoporthatások nagy része 

késleltetett, a személyiségvonások változásában nehezebben kimutatható.. A belső, 

személyes problémákban ugyanakkor benne vannak a külső, tőlük nagy részben 

független körülmények is, az emberi kapcsolatok kialakult, néha nem, vagy csak 

nehezen változtatható kapcsolati rendszerei, a kialakult „játszmák” (Berne, 1987) 

struktúrája, és még számos kapcsolati forma. Ugyanakkor ezeket a sokszor elintézetlen, 

néha megoldhatatlannak látszó konfliktusos viszonyokat is személyes problémaként éli 

meg a személyiség,   

További magyarázat lehet, hogy az a személyiségbeli változás, ami a védett csoportban 

már „ismeret, jártasság, esetleg készség” szinten működik, az a külső környezetben, 

illetve a csoporton kívüli interperszonális kapcsolatokban még gyakorlásra, fejlesztésre 

szorulhat.  

A csoportban szerzett tapasztalatok, élmények, katarzisok lassan vihetők át, lassan 

generalizálhatók a külső környezetben, a csoporton kívüli interperszonális 

kapcsolatokban. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a csoport egy mesterségesen védett 

környezet, (ezért alkalmas a családi kapcsolatoktól kezdve a kapcsolati rendszerek 

átértékelésére, újra strukturálására) míg a csoportból kilépve ismét működnek a már 
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kialakult „énvédő mechanizmusok”. A bizonytalan választások magas aránya nyilván 

ezeknek a tényezőknek köszönhető, hiszen addig, amíg nem szilárdult meg egy 

viselkedésforma, nem működik „készség-szinten”, csak óvatosan használható.     

c) A környezethez való jobb alkalmazkodást a hallgatók  62,5 százaléka jelezte. 

Ez a kategória szoros összefüggést mutat az előzővel, hasonlóak a százalékos értékek is, 

hiszen a külső környezet természetesen a társas környezetre, nem a tárgyi környezetre 

vonatkozik. Ebben a mutatóban az a bizonytalanság mutatkozik meg leginkább, ami az 

óvatos, új viselkedés-gyakorlást jellemzi. A személyes kapcsolatokban kialakult 

gordoni (1999) „játszmák” értelmezésében – zavarba ejtő lehet – egy másfajta 

megnyilvánulás, erre a válasz-reakció, és a visszajelzés is késleltetetten jelenhet meg. 

Ebben az értelemben érthető a bizonytalan válaszok magas aránya.    

d) Az interperszonális készségek fejlődése 75,1 százalékban volt sikeres. 

Tehát az interperszonális (személyközi) készségek fejlődését, az önkifejezést és mások 

megértésének változását értékelték legmagasabb százalékban a csoporttagok. Az ember 

a szocializációs folyamatban a gyermekkortól kezdve folyamatosan sajátítja el azokat a 

társas készségeket, beszéd- és viselkedésmódokat, kapcsolati sémákat, 

metakommunikációs eszközöket, stb. melyek a közösségbe való beilleszkedésben 

nélkülözhetetlenek. Ugyanakkor csak nagyon kevesen vannak, akik ne küszködnének 

kisebb-nagyobb hiányosságokkal, torzulásokkal, beleértve pl. a vidéki hallgatók 

beilleszkedési nehézségeit is. A csoporthelyzet kiváló lehetőséget ad e készségek 

visszajelzésére, a reális összehasonlításra, a hiányok megtapasztalására. Erre építve 

lehetőség nyílik a fejlesztésre, a hiányok pótlására, a torzulások korrekciójára. A 

szorongások, gátlások oldódása is ezt jelzi, hogy egyáltalán kipróbálhatóvá válnak a 

közösségben való megnyilvánulások. A csoport védett légkörében olyan őszinte, nyílt, 

segítőkész bírálatot, kritikát is kaphatnak a hallgatók, melyeket el tudnak fogadni, és 

ezáltal viselkedésüket korrigálni tudják. Ennek következménye pedig az 

interperszonális kapcsolatok hatékonyságának növekedése lesz. Ezt az eredményt 

tapasztalhatjuk a felmérésben.  

e) Saját aktivitásukkal való elégedettségüket  63,5 százalékban jelölték a hallgatók. 

Az introvertált, szorongóbb hallgatóknak a kiscsoportban is meg kell „küzdeniük” –

elsősorban saját félénkségükkel – de ezen kívül ki kell vívni a szóhoz-jutást, 

véleményük vállalását – egyáltalán helyüket a csoportban. (Lásd a kvalitatív 
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elemzésnél a gátlások, szorongások nyílt megfogalmazását.) Nem lehet eléggé 

hangsúlyozni, hogy védett körülmények között, hiszen a külső környezetben (a 

munkahelyeken, új családokban, új szerepekben) is meg kell, hogy találják és állják 

majd a helyüket! Nem nehéz észrevenni, hogy ennél a kérdésnél a legmagasabb az 

önmagával elégedetlen hallgató, 15,6 százalékban.  Ennél a kérdésnél a negatív 

eredmény jelentheti a pozitívumot, hiszen ez a csoporttapasztalat azt jelentheti 

számukra, hogy megtapasztalták, hogy önérvényesítőbbnek, nyíltabbnak, 

asszertívebbnek kellene lenniük. Ez a felismerés a változáshoz, további 

személyiségformáláshoz vezető lépcsőfok lehet. A csoportban új, eredményesebb, 

hatékonyabb problémamegoldó és konfliktuskezelő módokat tapasztalhatnak meg, és 

próbálhatnak ki, melyeket eddig nem is ismertek, vagy nem mertek alkalmazni. 

f) A csoportvezető aktivitásával való elégedettség 89,6 százalékos eredményt jelzett. 

A csoportvezetőnek még a rogersi szemlélettel vezetett csoportokban is kitüntetett 

szerepe van a csoportok működésében. Személyiségének érettsége, viselkedése, 

modora, szakmai felkészültsége, vezetési stílusa, visszajelzései, reakciói, 

információközlései, stb. mind szerepviselkedési „modellként” értelmezhetők, (ahogyan 

a tanári pályán is.)    

Bár az összes tárgyalt faktor közül ebben a legmagasabb az elégedettek aránya, nem 

hagyható figyelmen kívül a bizonytalanok, nem elégedettek, és nem válaszolók aránya 

sem. Az adatok mögött számos – részben már tárgyalt, és még kifejtésre kerülő – 

tényező rejlik. Az önkéntesség, és a kötelezően választható csoportrészvétel közötti 

motivációs, attitűdbeli különbség már kifejtésre került, mint ahogyan a csoportvezetővel 

szembeni ellenállás is.  

Pedagógiai szempontból fontosabbnak tartom a csoportvezető aktivitásának  

kiemelését, melyek részben már szintén említésre kerültek. A kérdés a csoportvezető 

aktivitására vonatkozik, ugyanakkor a rogersi nondirektív vezetés éppen nem az 

aktivitást, hanem az indirekt, háttérbe vonuló, követő csoportvezetést jelenti. A 

csoportvezetés stílusa tehát ellentétben áll a fiatalok elvárásaival, és (edzési, sportolói, 

illetve tanulói, hallgatói) tapasztalataikkal. Az ellentétek okai a következők lehetnek: 

• a fiatal korosztály aktivitása, fizikai- és lelki értelemben egyaránt – részben a 

korszellem is a stressz fokozódását közvetíti, de a fiatalok aktívak, gyorsak, 
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„forrófejűek”, sokszor türelmetlenek, nehezen tűrik a lassúságot, a csendet, a 

befelé figyelést. 

• a sporttevékenység specifikus tényezői – ezen részben az autoriter vezetési stílust 

értem, iskolában és az edzéseken egyaránt, de ide tartozik, hogy hallgatóink 

önismerete, önkifejezése elsősorban mozgásos-tapasztalati, kevésbé filozófikus, 

bölcsész-típusú. 

•  a tanári és csoportvezetői szerepkonfliktus ambivalenciájának leképeződése a 

hallgatókban/csoporttagokban – a direkt és indirekt vezetés, irányítás közötti 

ambivalenciát is jelentheti. 

• az önismereti csoportokkal szembeni elvárások, igények hiányosságai, előítéletei, 

téves elképzelései – ez széles társadalmi szinten is érvényes, oka a társadalom 

nagyon alacsony pszichológiai kulturáltsági színvonala, és előítéletei. 

• a direkt és indirekt nevelési/személyiségfejlesztési módszerek tapasztalati 

hiányosságai. 

Az indulatáttételek és viszont indulatáttételek különböző formáinak tárgyalása nem 

tartozik a pedagógiai szemléletű dolgozat tárgyalásához. (Annak ellenére, hogy minden 

pedagógiai folyamatban is működnek.) 

A csoportvezető aktivitásával való elégedettség közel kilencven százalékos aránya 

azonban mindenképpen egyfajta hallgatói/csoporttagi minősítést képvisel. (Utalnék itt a 

felsőoktatásban bevezetett hallgatók által minősített „oktatók minősítési rendszerére”.)     

 

5.3. KVALITATÍV VIZSGÁLAT  

 

A vizsgálat eredményei jól szemléltetik azokat az egyéni változásokat és 

csoportdinamikai történéseket, melyek a csoportok speciális hatótényezőiként 

működnek. Az ember személyiségében a biológiai, lelki és szociális szükségletek 

bonyolultan összefonódnak. A személyiségfejlődésben az egyéni, individuális és a 

szociális, társas fejlődés, érés, tanulás és tapasztalatszerzés egyszerre, egy időben, 

párhuzamosan halad. Az életben a társ, a másik ember olyan alapvető szükségletté válik 

számunkra, mint a biológiai szükségletek. A másik ember puszta jelenlétében 

megváltozik a viselkedés, a mozgás, a kommunikáció és a metakommunikáció.  
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Különösen jelentős ez a változás a másik nem jelenlétében. A csoportdinamika azon 

alapul, hogy az emberi együttlét szükségszerűen kiváltja az együttességből fakadó 

helyzeti, szociális feszültségeket. Ez olyan folyamatokat indít el, amely a csoport saját 

belső erőterében szövődik tovább, és kiváltja, serkenti a személyek közötti kapcsolatok, 

kommunikációk elindítását és kibontakozását. A csoporttagok kapcsolatai és 

együttműködése során változások jönnek létre a csoportban, és ez tükröződik az 

egyének belső lelki történéseiben is. Ezekből a történésekből kibontakoznak olyan, a 

csoportlétből eredő többlethatások, melyek kölcsönösen befolyásolják a résztvevők 

személyiségét. Ez a szabályszerűen bekövetkező változás a csoportdinamika, mely 

katartikus változásokat tud előidézni a személyiség fejlődésében, érésében. A csoport 

teljesítményfokozó hatása minden emberi tevékenységben megnyilvánul.  

A lélektani csoportmunka a valóságot mintázó „mesterséges csoportformációban” 

bontakozik ki, „az olyan mintha” közegben, ami a gyermekkor spontán, szabad, 

önfeledt, őszinte, játékos légkörét varázsolja vissza. A csoport közege a próbák, 

próbacselekvések, kísérletezések terepe, a játék szabadságával, önfeledtségével és 

következmények nélküliségével, a „játékos tanulás” örömtöbbletével. 

A tanulásnak, öntapasztalásnak ez a szabadsága teszi különlegessé, játékszerű munkává 

a csoportban végbemenő tanulást, azzal a szabállyal, hogy aki valóban „játszik”, az 

tanulhat igazán. A csoportokban a játékok nyújtanak lehetőséget a beleélés, az 

azonosulás, az „átváltozás”, a gyermeki „kettős tudat” ismételt átélésére, és ebben a 

folyamatban történik meg az „önváltozás” – eddigi nézőpontunk, a helyzet- és 

személypercepcióban megragadott valóság egyféleségi hiedelmének feladása. Ez az a 

fordulópont, amikor az egyén megélheti azt a szempontváltást, hogy a dolgok nem csak 

olyanok, mint amilyennek eddig látta őket, hanem sokfélék, és a „másik” igazsága 

párhuzamosan is létezhet a sajátja mellett. Az oly sok mítoszban és vallási 

hitrendszerben fellelhető „új ember” katarzisa, a mássá válás fordulata ennek a 

tanulási „varázslatnak” köszönhető.(Bagdy-Telkes 1988) 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, ÖSSZEGZÉS 

 

Kutatásaimban célul tűztem ki, hogy empirikus vizsgálati eredményekkel bizonyítsam:  

1. Az egészséges fiatal felnőtt korosztálynak is vannak olyan konfliktusai, problémái, 

krízishelyzetei, melyek szakszerű tanácsadási segítséget igényelnek. A hallgatói 

igényfelmérés célja a felsőoktatási tanácsadás iránti hallgatói igények kutatási 

eredményekkel alátámasztott bizonyítása volt. 

 

6.1. HALLGATÓI IGÉNYFELMÉRÉS 

 

Az igényfelméréssel két hipotézist kívántam bizonyítani:  

1) A felsőoktatásban tanuló egészséges fiataloknak is szükségük van információkra, 

támogatásra, tanácsadásra – a sporttevékenység kompenzáló szerepe ellenére – a 

Testnevelési Főiskolás hallgatóknak is. Feltételezem, hogy a TF-en is szükség van 

felsőoktatási tanácsadó szervezetre. 

A felmérésben részt vevő összesen 267 hallgató 72,3 százaléka nyilatkozta, hogy néha 

(66,3 %) és gyakran (6,0 %) került olyan helyzetbe, hogy tanulmányi, vagy 

magánéleti problémájával nem volt kihez fordulnia. A nagyon magas arányszám azt 

mutatja, (nem beszélve arról, hogy egy hallgató is elég lenne) hogy az egészséges fiatal 

felnőtt korosztálynak nem volt olyan intézményes tanácsadó szervezete, mint pl. a 

Nevelési Tanácsadó hálózat a gyermekkorúak részére. Sem társadalmi, sem az egyetemi 

keretek között, annak ellenére, hogy széleskörű problémákat tárt fel az igényfelmérés: 

a) tanulmányi problémák, elmélettel, gyakorlattal egyaránt, 

b) önismereti hiányosságok felismerése és igénye, 

c) kommunikációs konfliktusok, 

d) kapcsolati konfliktusok minden formája (szülő-gyerek, tanár-diák, párkapcsolaton 

belüli, stb.) 

e) pályaválasztási konfliktus, krízis, 

f) sporttevékenységgel összefüggő konfliktusok 

g) mentálhigiénés segítség iránti igény, 

h) információs segítség iránti igény, 

i) kortárs-közösségi kapcsolatok fejlesztésének igénye. 
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 Arra a kérdésre, hogy véleménye szerint szükség lenne-e egy diáktanácsadó szervezet 

létrehozására az egyetemen? – a megkérdezett hallgatók 93,3 százaléka válaszolt 

igennel. Tehát még azok a hallgatók is, akik úgy érezték, hogy problémáikat, 

konfliktusaikat meg tudják oldani autonóm módon, azok közül is nagyon sokan 

igényeltek volna szakszerű tanácsadást, elsősorban több és pontosabb információt. 

(Lásd 6. sz. táblázat) Az információ és tanácskérés az első három ranghelyen a 

munkavállalási, pályázati lehetőségeket (itthon és külföldön), és tanulmányi nehézségek 

megoldását igényelte.  

Második hipotézisem a következő volt: 

2) Gyakorlati tapasztalataim alapján a hallgatók igénylik önismeretük fejlesztését, 

gyakorlati pedagógiai tapasztalataik növelését. 

Az igényfelmérésben 6. sz. táblázat eredményei alapján, igen magas arányban, az 5. 

ranghelyen jelölték a hallgatók önismereti csoportban való részvételük igényét!  

 

A hallgatói igényfelmérés mindkét hipotézisét igazolták az eredmények. A szakirodalmi 

áttekintésben tárgyalt társadalmi, intézményi háttér változásainak, és a felmérés 

empirikus eredményeinek tükrében jól látható, hogy egy szemléleti változási 

folyamatnak mi is részesei vagyunk. Nem csak társadalmi, de szűkebb, egyetemi téren 

is. A TF része a hazai felsőoktatásnak, ezért a más intézményeknél tapasztalható 

általános törvényszerűségek ránk ugyanúgy vonatkoznak mint másokra. A felsőoktatás 

pedagógia kutatási irányai már előre jelezték (akkor is és most is) a fejlődés 

irányvonalait. Ma már az akkori kérdések természetesek, hiszen a változások már 

megszülettek és működnek is: a 2005-ös Felsőoktatási törvény, és a Felsőoktatási 

Tanácsadás Egyesület, kiépült és működik az egyetemi, főiskolai diáktanácsadó hálózat. 

Ma már nem az a kérdés, hogy szükséges-e a TF-en Diáktanácsadó szolgálat 

létrehozása, hanem az, hogy milyen szervezeti, strukturális keretek között kell a 

meglévő alapokat, a TF hagyományait, az intézmény távlati oktatási-nevelési 

céljait és a várható társadalmi átalakulásokat figyelembe véve megerősíteni, 

esetleg új alapokra helyezni. 
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6.2. ÖNISMERETI CSOPORTOK HATÁSVIZSGÁLATA 

 

A közel tíz év, tíz önismereti kiscsoportjának vizsgálati eredményeivel (N=101) a 

kutatás célja egy speciális kiscsoport-metodika kidolgozása és annak bizonyítása 

volt, hogy a kiscsoportok hatékonyan működnek a hallgatók önismeretének 

fejlesztésében, ezáltal segítik a személyiség érését és a pályaszocializációs folyamatban 

megszerezhető pedagógiai képességek gyakorlati tapasztalatainak megszerzését. Célom 

volt továbbá kutatási eredményekkel bizonyítani, hogy a kiscsoport-módszerek 

eredményesen alkalmazhatók a hallgatók személyiségfejlesztésére, és ezáltal a 

pályaidentifikáció eredményesebbé tételére. 

 

6.2.1. Kozéki-féle személyiségvizsgálat 

A vizsgálat a hallgatók személyiségprofilját tárta fel: önismereti csoportot végzett 

(kísérleti csoport N=101) és önismereti csoportba nem járó (kontroll csoport N=85) 

hallgatók összehasonlító személyiségvizsgálata alapján.  

Hipotézisem a következő volt:  

3) Feltételeztem, hogy az önismereti kiscsoportot igénylő hallgatók személyiségprofilja 

– segítségkérési igényük miatt – eltér a csoportba nem járó hallgatókétól. 

Az összehasonlító vizsgálat a Mann-Whitney U-próba eredményei alapján szignifikáns 

eltérést mutatott ki a P skála (keménység/lágyság) és az F skála (szorongás) 

személyiségvonásokban (p<0,001). Ennek alapján a csoportba járó hallgatók 

„lágyabbak” (nőiesebbek) és szorongóbbak a csoportba nem járó hallgatóknál. Nyilván 

ezek az általuk észlelt személyiségvonások is késztethették őket arra, hogy önismereti 

csoportba jelentkezzenek. (Ez a magyarázat ugyanakkor csak azokra vonatkozhat, akik 

önként jártak a csoportokba.) Hozzá kell azonban tenni, hogy ez az adat csak a két 

csoport összehasonlításában érvényes, mert a csoport egészének „testnevelő tanári 

személyiségprofiljában” a P (keménység/lágyság) az utolsó ranghelyen szerepel, a 

szorongás F skála pedig a nyolcadik ranghelyen! Nem beszélhetünk tehát domináns 

tulajdonságról egyik vizsgált csoportnál sem, ennek ellenére a hipotézist bizonyította. 
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6.2.2. Pintér-féle empátia, kongruencia, elfogadás /EKL/ 

Az önismereti csoportok hatásvizsgálatához speciálisan e célra kidolgozott eljárásokat 

alkalmaztam. 

4) Hipotézisem az volt, hogy a személyiségfejlesztő csoportok hatékonyságát a 

csoportvezetőről alkotott hallgatói vélemények igazolni fogják. 

A kérdőív empátia faktorában a csoporttagok 72,0 százalékban, a kongruencia 

(hitelesség) faktorban 77,0 százalékban, az elfogadás faktorban 82,0 százalékban 

tartották hatékonynak a csoportvezetőt. Úgy vélem, hogy ez a hipotézis bizonyítottnak 

tekinthető. 

Az eredmények mögött rejtőző magyarázatokat már kifejtettem, itt arra utalnék, hogy a 

70 százalék fölötti eredmények igen jó hatásfoknak számítanak, ugyanakkor érdemes 

lenne a továbbiakban a kötelezően választható és az önkéntesen végzett kiscsoportok 

eredményeit további vizsgálatokban különválasztva is összehasonlítani.   

 

6.2.3. Katamnesztikus kérdőív 

A visszatekintő értékelés hipotézise az volt, hogy: 

5) Feltételeztem, hogy az önismereti kiscsoportok eredményes működése elősegíti a 

hallgatók: személyiségének érését és önismeretük fejlődését, személyes problémáik 

változását, a környezetükhöz való jobb alkalmazkodást, interperszonális készségeik 

fejlődését, társkapcsolataik minőségi változását, a csoportvezető aktivitásával való 

elégedettséget, melyet az e célra kidolgozott vizsgálati módszerrel bizonyítani lehet. 

A Katamnesztikus kérdőív eredményei ezért kiemelkedően fontosak, mert a 

személyiségvizsgálati kérdőívvel ellentétben, ezekben az eredményekben kizárólag az 

önismereti csoportra vonatkozó fejlődésüket minősítik a hallgatók. Ebben tehát az 

eredmények azokat a jellemzőket értékelik, melyek a külső környezettől, a „spontán”, 

illetve a természetes éréstől viszonylag függetlenül – csak a csoporthatásnak 

tulajdonítanak a csoporttagok. 

Ennek tulajdonítható a kérdőív specialitása, mert a személyiségvizsgálati módszerek a 

személyiség egészére vonatkoznak, míg a Katamnesztikus kérdőív kizárólag a 

csoporthatások következtében történő fejlődést, változást jelzi. Ennek értelmében ez a 

hipotézisem is bizonyítottnak tekinthető. 
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6.3. KVALITATÍV VIZSGÁLAT 

 

A kvantitatív (mennyiségi) vizsgálatok mellett szükségesnek tartottam kvalitatív 

(minőségi) kiegészítő vizsgálatok elvégzését is, mert véleményem szerint a 

csoporttagokban létrejövő változásokat nem lehet csak mennyiségi adatokkal 

bizonyítani, ezek minőségi változásai a fontosak.  

Az írásbeli interjúk bemutatásához azért választottam a szakirodalomból a 

dokumentumelemzést, mert interpretálni akartam a mennyiségi mutatók mögötti 

szubjektív, emberi érzelmeket, és tapasztalatokat. A számokat és adatokat 

szerettem volna „visszafordítani” emberi érzésekre, igazi pedagógiai-pszichológiai 

jelenségekre. 

 

6) Hipotézisem az volt, hogy a kvalitatív (minőségi) vizsgálat eredményei megerősítik a 

kvantitatív (mennyiségi) eredményeket.   

A kvalitatív vizsgálatban három tényezőt emeltem ki. 

Az első, hogy a dokumentumelemzéshez a Katamnesztikus kérdőív kategóriáit 

választottam az elemzés alapjának. Így a mennyiségi és minőségi elemzés kölcsönösen 

megerősítette egymást. 

A második szempont a Rudas-féle változási tényezők elemzése volt, mely a I. D. Yalom  

pszichoterápiás „kuratív” gyógyító faktorainak egészséges csoportokra történő 

adaptációját jelenti. A szakirodalomban nem találkoztam olyan elemzéssel, mely ezeket 

a hatásokat minőségileg értékelte volna. 

A harmadik szempont a tanári pálya pálya-identifikációs tényezőinek elemzése volt, 

melynek alapján a csoporttagok írásos véleményében megfogalmazott hét kategóriát 

tudtam elkülöníteni és értékelni.  

A pálya-identifikációs folyamat szép példáit látjuk a minőségi mutatók alapján, és 

tegyük hozzá, hogy az írásbeli vélemények instrukciója tág teret hagyott a 

fogalmazásra. Ennek ismeretében még jelentősebbnek tűnik az eredmény, hogy 

mennyiségileg a 12 csoporttagból nyolcan megfogalmazták, és le is írták, hogy 

választott hivatásukhoz milyen tapasztalatokat szereztek – annak ellenére, hogy a 

kérdésfeltevés ezt a kritériumot nem tartalmazta. Ha az elemzést (tartalomelemzéssel) 
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tovább folytatnánk, a rejtett tartalmakban azoknál a hallgatóknál is megtalálhatnánk 

ezeket a mutatókat, akik írásban ezt a véleményüket külön nem fogalmazták meg.   

A pályaszocializációs folyamatban a Túri (1997) által felsorolt fázisokból a két első 

lépcsőfok elérését látjuk a hallgatói vélemények alapján: a szakmai identitás kiépítése, 

és a szakmai identitás konszolidációjának megvalósulását.  

Az eredmények értékelése alapján úgy vélem ez a hipotézisem is bizonyítottnak 

tekinthető. 

A szakirodalomban nem találkoztam olyan kutatással, amely longitudinális 

vizsgálat keretében pedagógiai szempontból vizsgálta és elemezte volna az 

önismereti kiscsoportok működését és hatékonyságát. 

 

A felsőoktatás jelenlegi átalakulási folyamatában ezek az eredmények is 

hozzájárulhatnak annak bizonyításához, hogy alapvetően szükség van a pedagógusi 

képesítési követelményekben meghatározott (a 111/1997-es Kormányrendelet) 

különböző személyiség- és képességfejlesztő kiscsoportok működésére. 

ÖSSZEFOGLALVA: 

 

A disszertációban húsz éves kiscsoport-kutatói munkám elméleti és gyakorlati 

eredményeinek alapján, a felsőoktatási diáktanácsadó megalakulásának körülményeit 

követtem végig a TF-en.  

Kutatásaimban célul tűztem ki egy speciális önismereti kiscsoport-metodika 

kidolgozását, valamint hogy empirikus vizsgálati eredményekkel bizonyítsam: az 

egészséges fiatal felnőtt korosztálynak is vannak olyan konfliktusai, problémái, 

krízishelyzetei, melyek szakszerű tanácsadási segítséget igényelnek. A hallgatói 

igényfelmérés feltárta, hogy a hallgatók életük szinte minden területén igényelnek 

információt, tanácsot, segítséget, melyek megalapozták a TF Diáktanácsadó 

létrehozásának szükségességét.     

A megkérdezett hallgatók több, mint 93 százaléka igényelte egy diáktanácsadó 

szervezet létrehozását az egyetemen, melytől elsősorban információt, tanácsot és 

eligazítást, tanulmányi problémáik megoldásához segítséget, valamint önismeretük 

fejlesztését és kapcsolati problémáik megoldását várták el.   
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A Diáktanácsadó előfutára volt az 1987-től kísérleti jelleggel, fakultációként, eleinte 

informálisan működő önismereti, személyiségfejlesztő kiscsoportok meghirdetése, 

melyek igazi mentálhigiénés, prevenciós szemléleti újítást és áttörést jelentettek az 

akkori körülmények között a Testnevelési Főiskolán.  

A kiscsoportok működése segítette és azóta is folyamatosan segíti a hallgatókat a 

szakmai elméleti képzés és a pedagógiai-pszichológiai gyakorlati készségek és 

képességek közötti távolság  csökkentésében, a pedagógiai identitás kialakításának 

fejlesztésében és önismeretük mélyítésében.  

A másik kutatási egység a speciális önismereti kiscsoport metodika alapján vezetett – 

közel tíz év alatt működő önismereti kiscsoportok hallgatóinak vizsgálati eredményeit 

tartalmazza. A kutatás célja annak bizonyítása volt, hogy a kiscsoportok hatékonyan 

működnek a hallgatók önismeretének fejlesztésében, ezáltal segítik a személyiség érését 

és a pályaszocializációs folyamatban megszerezhető pedagógiai képességek gyakorlati 

tapasztalatainak megszerzését. A kiscsoport-kutatás hatásvizsgálati hipotéziseit a 

vizsgálat eredményei alapján bizonyítottam.  

Az önismereti csoportok lehetőséget adnak a személyiség érési, fejlődési folyamatainak 

gyorsított, koncentrált, hiányokat pótló- feltöltő szerepének kiteljesedésére, ezáltal az 

eriksoni értelemben vett gyógyító, re-edukációs (újra-tanulási) funkciókat tölthetnek be.   

A pedagógusi pálya segítő foglalkozású aspektusából nézve mentálhigiénés preventív 

szerepet is betöltenek és betölthetnének a pedagógiai gyakorlati munkában, ha az 

oktatási-nevelési folyamat szerves (vagy legalább lehetséges) részét képezhetnék a 

szupervíziós szinten működtethető pedagógiai esetmegbeszélő Bálint- csoportok. Ezzel 

megelőzhető, csökkenthető, netán megakadályozható /?/ lenne a pedagógusi pálya 

„burnout”, a kiégés szindrómája. 

A Pszichológia Tanszék új MSc képzési rendszerébe ennek a minőségi elvárásnak a 

szellemében építettünk be a képzés rendszerébe egymásra épülő szinten önismereti 

típusú kiscsoport-foglalkozásokat.    

Ha nem vesszük tudomásul a változások irányát, ha nem vagyunk elég bölcsek ahhoz, 

hogy innovációs szemlélettel elsők lehessünk oktatási–nevelési szemléletünk 

átalakításában – lemaradunk, melyben a TF egész struktúrája, hagyományai, 

értékmegőrző funkciója sérülhet.  
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Egyrészt a sporttevékenység fizikai erőnlétet és egészséget megalapozó és megőrző 

funkciója mellett egy holisztikusabb, mentálhigiénés, a hangsúlyt a prevencióra helyező 

egészségfelfogás elfogadása vált szükségessé, másrészt ennek szellemében kellene 

változnia az intézmény oktatási-nevelési szemléletének is. Ez a strukturális átalakulási 

folyamat már elkezdődött a háromlépcsős képzési rendszer bevezetésével és folytatódott 

új szakok létrehozásával: humánkineziológia, egészségtan tanár, rekreáció. Oktatási-

nevelési  szemléletünk és pedagógiai módszereink megújításával is folytatni kellene.  

Az individualizációs folyamatok társadalmi szintű elidegenítő, kirekesztő szemléletével 

és káros-kóros hatásaival szemben éppen a sport, a mozgástevékenység, a mozgás akár 

művészetté emelt közösségteremtő erejét kellene átértelmezett formában ismét 

segítségül hívni.    

Intézményi szinten nevelési stílusunkban a sikerorientált attitűd erőteljes növelésére 

lenne szükség a kudarckerülő helyett.   

Végül, de lehet, hogy elsősorban újra kellene aranyozni a TF zászló jelmondatát:    

 

                      „SZELLEMET, ERKÖLCSÖT, ERŐT, EGYESÍTS!”  

 

 

7. KITEKINTÉS, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK 

 

A felsőoktatási változások felgyorsult korát éljük mindennapi munkánkban is. Az 1999-

ben aláírt Bolognai Nyilatkozat az európai felsőoktatási rendszerek átalakításában 

példátlan reformokat indított el, mert viszonylag rövid idő alatt egy egész kontinensen 

kíván alapvető változásokat elérni.(Hrubos 2003)  

A lépcsős képzési struktúra: a BSc, MSc, PhD képzés célja egy Európa-konform, 

kompatibilis felsőoktatási rendszer kialakítása, mely a hallgatói, oktatói és 

munkavállalási mobilitást kívánja elősegíteni. Ehhez olyan alapelveket és célokat 

fogalmaznak meg, melyek a TF képzési rendszerét is közvetlenül érintik: 

• a képzési lépcsők belépési követelményeit, 

• az egyes lépcsőkkel kapcsolatos társadalmi követelményeket, 

• az egyes lépcsők teljesítésekor elvárt kompetenciákat, képességeket,  
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• a hallgatói mobilitás igényét kielégítő tanulmányi pályákat: a lépcsők 

egymáshoz és a munka világához kapcsolódását, a ki- és belépési pontokat. 

(Barakonyi 2003) 

Tegyük hozzá, hogy mindezt kemény minőségbiztosítási követelményrendszer mellett. 

Az integrációs törekvések hátterében a gazdasági versenyképesség fenntartása áll, 

melynek egyik alapvető eleme az emberi erőforrással való ésszerű gazdálkodás. A 

munkaerő szabad áramlásának törvényi biztosítása ezt a célt szolgálja, a gyakorlati 

megvalósításhoz pedig szükséges, hogy a végzettségeket, diplomákat zökkenőmentesen 

lehessen külföldön érvényesíteni.(Hrubos 2003)  

Az ilyen gyökeres változásokkal járó társadalmi programok értékelése speciális 

módszertani problémákat vet fel, mely majd az ezekkel a kérdésekkel foglalkozó 

szakemberek munkája lesz.  

Szakértői vélekedés szerint egy felsőoktatási reform átfogó értékelésébe akkor érdemes 

belefogni, amikor a reform keretében induló első évfolyam hallgatói már legalább 5 éve 

végeztek, így van bizonyos munkaerőpiaci visszajelzés is. Tehát, legalább tíz év 

elmúltával van értelme megkezdeni a vizsgálódást. (i.m. 51-52. o.) 

A TF-en tehát a 2006/07-ben induló első évfolyamtól számítva 2016-ban jön majd el az 

ideje a bolognai reform értékelésének… 

A távoli jövő helyett azonban a közeli feladatokra koncentrálva egy nagyon fontos 

tényezőre kell felhívni a figyelmet. Ezek pedig azok a nagy társadalmi változások, 

melyet Beck (2003) „A kockázat-társadalom” címmel fémjelez, s 1989-óta a hazai 

társadalmi feszültségek egyik forrása is. A társadalmi átalakulások folyamatában az 

egyéni élethelyzetek és életútminták individualizálódása, intézményesülése és 

szabványosítása következik be. Anélkül, hogy mélyebben foglalkoznánk e témával, 

fontos tudomásul venni, hogy ez elmúlt rendszerhez képest új objektív élethelyzetekkel 

találkozunk, melyek új szubjektív tudati megélésre és új identitásformák kialakítására is 

kényszeríthetnek. 

A modernizáció nemcsak centralizált államhatalom kialakulásához, 

tőkekoncentrációhoz, a munkamegosztás és a piaci viszonyok egyre kifinomultabb 

szövedékéhez, mobilitáshoz, tömegfogyasztáshoz stb. vezet, hanem egyúttal 

háromszoros „individualizálódáshoz” is: 
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• a történelmileg adott társadalmi formáktól és kötődésektől való eloldódáshoz : 

„a szabadulás dimenziója”, 

• a hagyományos biztonság elvesztéséhez a cselekvésről való tudás, a hit és az 

uralkodó normák tekintetében: „varázstalanítási dimenzió”, 

• valamint – és ezzel a fogalom jelentése mintegy ellenkezőjébe fordul – egy 

újfajta szociális kötődéshez: „ellenőrzési, illetve újraintegrálási dimenzió”. (i.m. 

233.o.) 

Ezeknek a szociológiai fogalom-rendszereknek a gyakorlati megvalósítását látjuk a 

most bevezetésre kerülő felsőoktatási átalakítási, bolognai- folyamatban. 

Mindennapi életünk szubjektív megélésére lefordítva: olyan új élethelyzetek és 

életútminták konfliktushelyzeteire kell felkészítenünk a ma egyetemi hallgatóit, 

melyekben majd meg tudják állni a helyüket, és eredményes konfliktus-megoldási 

stratégiákkal rendelkeznek. Elég csak például a hazánkban viszonylag új, 

munkanélkülivé válás folyamatos fenyegetettségére gondolnunk, melynek egyik 

konfliktus-megoldási stratégiája: „az élethosszig való tanulás”. 

Ennek következményeként már a magyar felsőoktatási intézményekben is elkezdődött 

az a változási folyamat, mely az Egyesült Államokban immár 30 éve lezajlott: az 

amerikai felsőoktatás demográfiai szerkezete gyökeresen megváltozott. „A tipikus 

diák már nem 18-22 éves, egyedülálló, középosztálybeli „főállású” egyetemi hallgató. 

Az átlagéletkor meredeken emelkedett, sok diáknak van rész- vagy teljes munkaidős 

állása, és soknak van családja és gyermekei. Egyre több a külföldi diák, az etnikai 

kisebbségek tagjaiból is egyre többen kerülnek egyetemre.” (Barratt 1988) 

Visszatérve a TF-re: a „másoddiplomás képzésnek” már intézményünkben is komoly 

hagyományai vannak, mely megfeleltethető az amerikai demográfiai átalakulásnak.  

Még egy nagyon fontos tényező játszik szerepet a hazai, de különösen speciálisan a TF 

képzési rendszerében, amely eddig felvételi kizáró okként szerepelt, ma már viszont 

külön érdekvédelmi szerve is megalakult: a fogyatékkal élő hallgatók védelmében: a 

FÉK (Fogyatékkal élők Érdekképviselete). 

A disszertáció bejezéseként megállapítható, hogy ma már nem az a kérdés, hogy 

szükséges-e a TF-en Diáktanácsadó szolgálat létrehozása, hanem az, hogy milyen 

szervezeti, strukturális keretek között kell a meglévő alapokat, a TF 

hagyományait, az intézmény távlati oktatási-nevelési céljait és a várható 
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társadalmi átalakulásokat figyelembe véve megerősíteni, esetleg új alapokra 

helyezni. 

Ennek megvalósításához javaslom az egyetem vezetősége felé az egyetemi 

diáktanácsadás külföldi mintáinak és hazai modelljének, valamint a 2005. évi CXXXIX. 

felsőoktatási törvény 22. §. 2. bekezdésének figyelembevételét, hogy a TF-en egy EU-

konform Diáktanácsadó szolgálat működhessen. 

A felsőoktatási intézmények feladatait a tanácsadásban Takács (2007) foglalta össze: 

1) „A tanácsadás szerkezetének biztosítása, az egyes szerkezeti egységek: tanulmányi, 

karrier- és pszichológiai tanácsadás működéséhez megfelelő, szakképzett személyzet, és 

a munkájukhoz szükséges feltételek szavatolása. 

2) Minden hallgató számára egyenlő lehetőség a tanácsadás elérésére. 

3) A tanácsadó szervezet függetlenségének biztosítása: az európai egyetemeken a 

tanácsadó szervezetek túlnyomó többsége az egyetem közvetlen felügyeletével 

működik. 

4) A tanácsadó személyzet szakmai fejlődésének biztosítása: lehetőség arra, hogy mind 

itthon, mind külföldön más diáktanácsadó szervezetekkel kapcsolatot tarthassanak, és 

megoszthassák tapasztalataikat. 

5) A tanácsadó szervezet és az intézmény közös feladata, hogy felmérje az egyetem 

diszfunkcióit, és megtervezze a működés következtében létrejött negatív hatások 

feloldását. 

6) Ugyanezzel a céllal szükség van arra is, hogy felmérjék: milyen hatása van az 

oktatók magatartásának a hallgatói pszichés problémák megjelenésére? 

7) A felsőoktatási intézmények mentális állapotának felmérése nagymértékben segítené 

a tanácsadásban meghatározott munkák súlyozását. A tanácsadó szervezetek ehhez a 

saját tapasztalataik összegyűjtésével járulhatnak hozzá és kidolgozhatják a felmérés 

módszertanát.”  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A disszertáció a felsőoktatási diáktanácsadás kialakulását mutatja be, a Magyar 

Testnevelési Egyetemen (TF) végzett közel húsz éves kutatómunka tükrében. 

A szakirodalmi áttekintés a tanácsadás iránti igények kialakulásának társadalmi hátterét, 

komplex: szociológiai, pedagógiai, pszichológiai és mentálhigiénés szemlélettel 

tárgyalja. Kitér a család, az iskola, a kortársközösségek, a felsőoktatás változásai és a 

serdülő- és ifjú korosztály fejlődéslélektani jellemzésére is. A szakirodalmi áttekintés 

második része a tanácsadást – mint önálló szakirány fejlődését nemzetközi és hazai 

viszonylatban mutatja be, a TF Diáktanácsadó megalakulásának és működési 

körülményeinek ismertetéséig. 

A disszertáció ismerteti azt a speciálisan a TF-re kialakított önismereti kiscsoport-

metodikát, mely alapját képezi a pedagógusi képesítési követelményekben 

meghatározott önismereti kiscsoport képzésnek, és a tíz éves longitudinális kutatásnak.  

A TF Diáktanácsadó működésének szükségességét komplex vizsgálati metodikával 

támasztja alá, melyben két kutatási egység eredményeit foglalja össze: 

Az első a hallgatói igényfelmérést tárgyalja, a hallgatói tanácsadási igények felmérése 

és bizonyítása érdekében. A vizsgálat 1995-ben a TF hallgatók 46,9 százalékára terjedt 

ki, (N=267) melynek alapján célkitűzését bizonyította: a megkérdezett hallgatók 93,3 

százaléka igényelte felsőoktatási diáktanácsadás működését az egyetemen. 

A második kutatási egység a TF-en működő önismereti, személyiségfejlesztő 

kiscsoportok hatásvizsgálati eredményeit tíz éves kutatás alapján ismerteti. A vizsgálati 

profilban a Kozéki-féle személyiségvizsgálat felnőtt változata, a Katamnesztikus 

kérdőív a hallgatók részére, és a Pintér-féle kapcsolati kérdőív (EKL) eredményei 

szerepelnek. A kvalitatív vizsgálat hallgatói írásbeli vélemények 

dokumentumelemzésére támaszkodik. Az eredmények azt valószínűsítik, hogy az 

önismereti csoportok lehetőséget adnak a személyiség érési, fejlődési folyamatainak 

gyorsított, koncentrált, hiányokat pótló–feltöltő szerepének kiteljesedésére, ezáltal 

gyógyító, re-edukációs (újra-tanulási) funkciókat tölthetnek be.   

A sportszakember képzésben a sporttevékenység fizikai erőnlétet és egészséget 

megalapozó és megőrző funkciója mellett olyan szemléletváltást javasol, melyben a 

holisztikus, mentálhigiénés, a hangsúlyt a prevencióra helyező egészségfelfogás 

érvényesül, s ennek szellemében változik az intézmény oktatási-nevelési stílusa is.  
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SUMMARY 

The thesis describes the evolution of student counselling in higher education in light of 

the close to twenty years of research started and conducted at the Hungarian University 

of Physical Education (HUPE).   

The Literature Review section discusses the social background of the way the demand 

for counselling evolved, adopting a complex sociological, pedagogic, psychological and 

mental-hygiene approach. It also elaborates the changes in family, peer groups and 

higher education, as well as the characteristics of the psychological development in 

adolescent and youth age groups. The second part of the Literature Review sets out the 

national and international development of counselling as an independent branch, 

reaching the point of describing the circumstances of the establishment and the 

functioning of the HUPE Counselling Service. 

The dissertation describes the specific methodology of developmental groups, which 

underlie the developmental group therapeutic qualification determined in the 

educational system of pedagogic qualification’s requirements, as well as of the 10-year-

long longitudinal study.  

It uses complex study methodology to substantiate the necessity of the HUPE 

Counselling Service, combining the results of two main units of study.  

The first study unit encompassed the assessment of the demand among students, with a 

view to assessing and proving the need for student counselling. The study involved 

46,9% of the students at HUPE (N=267) in 1995 and proved its basic objective: 93,3% 

of the study subjects expressed their need for student counselling at the university. 

The second study unit describes the impact results achieved by self knowledge and 

personality development groups functioning at the HUPE on the basis of ten years of 

research. The study profile contained the adult version of the personality test by Kozéki, 

a katamnestic questionnaire for students, the relational questionnaire by Pintér (EKL – 

Empathy-Congruence-Acceptance). The qualitative study is based on the content 

analysis of written student opinions using interview techniques.  

Developmental groups were proven as a chance for the role of personality to get the 

development and maturation blossomed out in a faster and more concentrated way, 

which compensates and fills the deficiencies, so they possess a healing, re-educational 

(re-learning) function. 
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The function of sport activity is to establish and preserve the physical condition and 

health; however this approach is suggested to be changed toward the acceptance of a 

more holistic, mental hygiene aspect of health that highlights the prevention, which also 

influences the change of pedagogy-educational style in the institute. 
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2. melléklet 

 

EGYÉNI TANÁCSADÁS — ESETISMERTETÉSEK 
 
A TF Diáktanácsadó másik kiemelkedően fontos feladata a személyes, egyéni 
tanácsadás. Sok hallgató a csoportokban fel nem vállalható, és meg nem oldható 
problémával jelentkezik egyéni tanácsadásra, de nagyon sokan az informális 
csatornákon keresztül szerzett értesülések alapján jutnak el hozzám. Az évek során több 
száz hallgató kereste fel a legkülönbözőbb problémákkal a Diáktanácsadót. Az 
információkérés egyszeri alkalmától a hosszú – akár egy – két szemeszteren át tartó 
pszichológiai tanácsadásig, illetve továbbküldésig sokféle segítséget kértek és kaptak a 
hallgatók.  
 
Az egyéni, személyes tanácsadást két esetismertetéssel illusztrálom: 
Luca egy párkapcsolati szakítás után jött el hozzám. Negyedévesként, a diploma előtti 
félévben nagyon csúnya körülmények között felbomlott az eljegyzése. Vőlegényével 
már közös lakást vásároltak, a két család jól ismerte egymást, az esküvőt tervezték, 
mikor a vőlegény félrelépése következtében felbomlott a jegyesség. Luca „teljesen 
kiborult, elfelejtett még enni is.” Szervezete egy idő után felmondta a szolgálatot, és egy 
órán elájult. Csoporttársai a Sportkórházba vitték, ahol egy hétig kezelték a 
belgyógyászaton. Fizikailag felépült, de pszichoterápiás kezelést javasoltak neki. Az 
orvosi szakvélemény szerint öngyilkossági veszélyeztetettség miatt, – amit Luca nem 
ismert el. „Nem akartam öngyilkos lenni, csak elfelejtettem enni.” (Így keresett fel 
engem, – a kórházi pszichológiai kezelést nem vállalta fel.) 
Elkezdtünk egy közös munkát. A szép, fiatal, értelmes, intelligens lány önértékelését, 
identitását kellett újra felépíteni. Kb. fél éves munkánk eredményeként sikerült. 
Sikeresen, kiváló eredménnyel diplomázott, később doktori fokozatot szerzett.  
Sportágában edzőként helyezkedett el, kiváló eredményeket ért el csapatával. Néhány 
évvel később férjhez ment, megtalálta igazi párját, boldog házasságban él. Két kisfia 
született. Élete minden területén kiegyensúlyozott. Most szerzi második – jogi – 
diplomáját. Néha segítséget kér – sportolói számára, néha személyesen meglátogat, és 
elhozza a gyerekeit. 
 
 
Detti önismereti csoportba járt hozzám. A csoport befejezése után egyéni tanácsadásra 
jött, személyesen beszéltük meg nagyon súlyos gondokkal terhelt családi hátterét. 
Édesanyja skizofrén beteg volt, állandó gyógyszeres-és időnkénti kórházi kezeléssel.  
Detti teljes családban élt egy vidéki városban beteg anyjával, apjával, és néhány évvel 
fiatalabb húgával, aki még középiskolába járt. Az apa szinte egyedül tartotta el a 
családot, akiket az anyagi gondok mellett – nagyon megterhelt az anya betegsége is.  
Detti információkra, támogatásra, védelemre szorult, hogy sikeresen küzdjön meg 
ezekkel a körülményekkel, és saját egyéni problémáival. 
Diplomaszerzése után hazaköltözött a vidéki városba. Évekig telefonon tartotta velem a 
kapcsolatot. Édesanyja állapota egyre romlott, hiába voltak a kórházi kezelések, ezek 
csak rövid időre engedték lélegzethez jutni a családot. Az eredménytelen, kilátástalan 
helyzetből az anya betegsége mellett – az alkoholizmusba menekült. A kórházi kezelés 
most sem bizonyult eredményesnek. Detti krízishelyzetbe került. Tanácsomra egy másik 
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intézménybe vitték az édesanyát, ahol alkoholproblémája megoldódott, gyógyszeresen 
beállították, folyamatosan figyelemmel kísérték és ellenőrizték állapotát. Felépült, 
visszatért a családjához.  
Detti két éve hívott fel utoljára, hogy a jó hírekről beszámoljon, és segítségemet, 
tanácsaimat megköszönje.  
 
Egy tanácsadás/pszichoterápia akkor eredményes, ha a kliens úgy érzi, elég erős ahhoz, 
hogy problémáival egyedül megküzdjön, – ha a „leválás” sikeres.  
 
Luca és Detti esete jól példázza az egészséges fiatalok megküzdési stratégiáit. Luca nem 
vállalta fel a „betegség stigmáját” – nem menekült a betegségbe. Ezért nem volt 
hajlandó a kórházi pszichoterápiás segítséget igénybe venni. Egészségesnek érezte 
magát, és küzdeni akart, –  „csak” támogatásra, megerősítésre, mélyebb önismeretre, és 
a személyiségében rejlő erők mozgósítására volt szüksége, mint ahogyan Dettinek – és a 
Diáktanácsadóban megforduló több száz hallgatónak is. 
 
Ebben rejlik a tanácsadás lényege:”… a választási, döntési képességeket fejleszti, 
információkat ad, támaszt nyújt, lehetővé teszi, hogy mindkét fél aktívan vegyen 
részt a folyamatban, nem implikálva a jelentkezőben az aszimmetriát, nem az 
egészség-betegség dimenzióban helyezi el a jelentkezőt, soha nem prejudikálja, 
hogy „beteg”, hanem „elakadt”-nak tekinti. Így a beteggé minősítés kockázata 
nélkül pszichoterápiás jellegű segítséget tud nyújtani, egyfajta mentálhigiénés 
előszűrést végezhet, s ily módon a prevenció hatékony eszközévé válhat.” (Murányi 
2006) 
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3. melléklet    
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4. melléklet  Hallgatói igényfelmérés 
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5. melléklet  Kozéki-féle személyiségkérdőív 

 



 154

 



 155

 



 156

 



 157

6. melléklet  Katamnesztikus kérdőív 
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7. melléklet  E-K-L. kérdőív 

 

 



8. melléklet    Írásbeli hallgatói vélemények 

 

Az önismereti csoport tagjainak véleményei: 
 
1. Ez volt az az óra, amitől egy kicsit tartottam az elején, hogy szerepelni kell. De a 

véleményem megváltozott. Nagyon jól éreztem magam kivétel nélkül minden órán, 
és sokkal jobban megismertem a csoporttársaimat, mint azelőtt. Úgy érzem, hogy 
sokkal jobban meg tudtam nyílni a társaim előtt, mint a többi órán. Hasznos volt ez 
az óra. Most, hogy a három hetes tanítási gyakorlatnak vége van, úgy érzem, hogy 
ez az óra segített abban, hogy határozott legyek. Most már minden izgalom nélkül ki 
mertem állni egy 30 fős osztály elé. Lehet, hogy nem ez az óra segített ebben, de a 
lelkem mélyén erre fogom rá. Tetszett az is, hogy minden óra más volt, és hogy 
rólunk szólt. Jó volt, hogy elmondhattam a gondolataimat, és mások végighallgatták 
azt. Fontos dolog volt, hogy csoporton belül mindenki saját magát adhatta és nem   
kellett megjátszani magunkat. Így összegezve jó volt, és a legjobban az az óra 
tetszett, amin meditáltunk. Remélem az V. évben is hasonló lesz a Veled töltött óra. 
(Nő) 

 
2. Számomra az önismereti óra sok új dolgot hozott. Rengeteget megtudtam a 

csoporttársaimról, amit három év alatt sem sikerült. Tanárnőnk nagyon érdeklődő, 
kedves és figyelmes volt. Nagyon fontos volt számomra a véleménye. Egyetlen 
dolog zavart csak engem egész idő alatt, hogy a Lány és a Fiú közötti feszültség 
miatt (én sem) és szerintem a Lány egyáltalán nem merte őszintén elmondani a 
véleményét! Nagyon oda kellett figyelnem, amikor a Fiúval ellenkező véleményen 
voltam, hogy azt úgy mondjam el, hogy ő azt ne vegye a személye ellen irányuló 
támadásnak. Ezért elég burkoltan kellett néha fogalmaznom, v. egyáltalán nem 
mondtam semmit. Volt még egy problémám! Magammal! Minden témához volt 
hozzáfűzni valóm, ezért sokszor nem hagytam szóhoz jutni a társaimat! Túl sokat 
beszéltem! Összességében: sokat tanultam magamról és a többiekről is. (Nő)  

 
3.  Én személy szerint élveztem az órákat. Nem tudom hogy mennyiben fejlődött a 

személyiségem, a problémáim, amik voltak, nem tőlem függtek, és megoldódtak, 
ezáltal jobban is érzem magam. Lehet, hogy ez a heti egy alkalom volt kevés, ez egy 
kis kóstoló volt számomra. A leginkább azok az órák kavartak fel, amikor egy lapra 
rá kellett írni a véleményünket mindenkiről. Nem nagyon kaptam érdekes 
gondolatokat, nekem kicsit általánosnak tűntek. Igaz, hogy senkivel se vagyok 
rosszban, a csoportban kialakultak a mély barátságok már az 1. évben, és most 
döbbentünk rá ezeken az órákon, hogy nem is beszélgetünk nagyon a többiekkel. 
Próbáltam ezen változtatni, de én úgy gondolom, hogy ha mindenkivel jóban 
akarnék lenni, akkor abból csupa felületes barátság születne. Volt egy jó barátnőm a 
csoportból, akivel pont ezen okok miatt romlott meg idén a kapcsolatunk, sajnos 
sokan kihasználják a természetét, hogy befolyásolható. Úgy gondolja, hogy túl sokat 
voltunk együtt és másoktól elzárva éltünk. Ebben igaza volt, de nem rendezte ezt el 
őszintén. Úgyhogy rájöttem, hogy lehet, az egész barátságunk nem volt őszinte, 
mindig ugyanaz a számító személy marad. Érzékeny típus vagyok, biztos én is 
hibáztam, de ezt sosem fogom már elfelejteni. Nem tudom, hogy  ez az óra ebben 
mennyit segített, azt tudom, hogy azokon a „papíros” órákon néha rosszul éreztem 
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magam, mert ott próbáltuk tisztázni ezeket a problémákat, beszélni nem mert velem.  
Néha úgy éreztem, hogy lenne fontosabb dolgom az órák helyett, de mégis itt 
voltam egytől-egyig minden órán. Vajon miért? (Nő)  

 
4. Eleinte nem tudtam, mit várhatok ettől az órától és azt gondoltam, biztosan unalmas 

óra lesz! Kellemeset csalódtam már az első órán, mert nem így történt! Ez az óra lett 
az, amire a legszívesebben jártam, nem is volt hiányzásom! Miért? Mert jók voltak a 
feladatok, a témák és a társaság! Több lehetőségem nyílt megismerni másokat, 
akikkel még nem is nagyon beszélgettem! Sokat megtudtam magamról és a csoport 
tagjairól, ezért sajnálom, hogy ez az utolsó óra! Segített ez az óra átlendülni 
bizonyos nehézségeken, amit nem biztos, hogy ilyen „könnyen” vettem volna! 
Igazából nem sokszor éreztem meg azt, amit itt az órán! Meghallgatták a 
véleményem és figyeltek rám! Méginkább rájöttem arra, hogy nem szabad külső 
alapján ítélni illetve véleményt alkotni. Tök jó volt ez az óra, ebből kellene sokkal 
több! Nehezen ismerkedem általában visszahúzódóbb vagyok, de itt ezen is segíteni 
tudtunk! Kellemes ünnepeket kívánok!!! Sok ajándékot és nyugodt, meghitt 
pillanatokat! Ja és BOLDOG ÚJ ÉVET! (FFI)  

 
5. Nagyon hasznosnak éreztem ezt az órát. Úgy érzem sokkal fontosabb e tantárgy, 

mint azt sokan gondolnák. Csak, ez saját vélemény, hogy szükségem lenne még 
személyesebb problémák tárgyalására. „Lehet, hogy nem elsősorban nagy társaság 
előtt”! Viszont, amit nyertem elsősorban ezen az órán, hogy sok rendes, jószívű 
embert ismertem meg! Örülök, hogy részt vehettem ezen az órán! (Ffi)  

 
6. Az igazat megvallva, kicsit úgy éreztem, hogy azokon a problémákon már túl 

vagyok, amiről beszélgettünk. A csoport tagjaihoz egy kicsit közelebb kerültem, 
többet tudok róluk, mint eddig. Én inkább úgy éreztem, hogy én segíteni szeretnék 
nekik, és nem azért, mert lenézem őket, de úgy éreztem, hiába mondanám el a 
problémámat, nem tudnának segíteni. Úgy éreztem, hogy nekik több problémájuk 
van, ezért szerettem volna inkább rájuk figyelni. Problémáim megoldását nem csak 
ettől a csoporttól vártam. Ezért fordultam inkább Hozzád azzal, ami foglalkoztatott. 
Jól éreztem magam, vártam a foglalkozásokat, és sajnos lemaradtam egy igen 
érdekes és értékes óráról, ahol lehet, hogy jobban ki tudtam volna tárulkozni. Az itt 
és most játék nagyon tetszett, ill. az tetszett még amikor mindenkinek valami 
kedveset kellett írnom. Kár, hogy csak heti egy óra… Kívánok továbbra is sok erőt, 
egészséget és kitartást, mert erre az órára szükség van, hogy kicsi szívünk kisebb-
nagyobb bibijeit ápolgassuk! Sok szeretettel. (Nő)  

 
7. Az önismereti óra mindenképpen pozitív hatással volt rám. Magamat is jobban 

kiismertem a tanárnő véleményének a felboncolásával, és érdekesek voltak a társaim 
véleményei, meglátásai is. Jó, hogy több szemszögből láthatom a problémáimat, 
értékelhetem magam. Igaz, ettől nem látom másképp a világot, mert én alapvetően 
pozitívan szemlélem az életet. Sok embert jobban megismertem, volt olyan 
csoporttársam, akivel már 3,5 éve együtt tanulunk, de csak most ismertem meg 
mélyebben. Ez nagyon jó! A nagy pozitívuma az órának az volt, hogy feloldódtam a 
társaságban, pedig elég gátlásos vagyok, ha nekem kell beszélni nagy csoport előtt. 
Megbíztam a többiekben, és szerintem ők is bennem. Mély lelki érzések kerültek 
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felszínre többünknél. A játékokat is nagyon élveztem! Köszönöm a féléves 
önismereti képzést! (ill. játékos önvizsgálatot) (Nő)  

 
8. Még sosem volt ilyen órám, csak egy-egy alkalom a gimnáziumban, amikor hasonló 

dolgokat vettünk, de az nem volt ilyen, mert nem szervezett keretek között és nem 
ilyen bensőségesen zajlott le. A játékok közül volt ami annyira nem  érintett meg, de 
többségében tetszett, főleg, amikor egymásról és egymásnak írtunk. Ezt a pici 
csoportot még jobban sikerült megismerni, ami tudat alatt összefog minket és ez 
majd a későbbiekben előtérbe kerül. A játékok során az „itt és most” nem nagyon 
tetszett, számomra nem jelentett sokat, hisz itt egy más dimenzióba kerültünk és így 
nem tudtam mit kezdeni ezzel a kérdéssel, főleg pár mondatban. Kár, hogy kevés 
időnk volt, magamat ismerem, javult azért az önértékelésem pozitív irányban, 
érzem, hogy nyíltabbá váltam, bár ez a mostani körülményeim miatt is pozitívabban 
alakult. Tanultam érdekes dolgokat pld.: színek, öltözék, képeket hogyan ragasszunk 
fel (ferde stb.) ami a belső ént tükrözi. A barátnőmmel igazából az órán tudtam a 
legjobban kommunikálni, mert sosincs időnk és mindig csak elrohanunk egymás 
mellett, de itt volt időnk és mondott dolgokat a személyemről, ami pozitív volt és jól 
esett, de felvilágosított a negatív dolgokról is, amitől próbálok megszabadulni és 
változtatni. Jó volt, hogy kimondta nekem végre valaki, és jó szándékból. Emiatt 
már pár dolgot máshogy látok és pár ember iránt máshogy is érzek és érzem, hogy 
jobb, azaz, hogy formálódok egy kicsit át! A baráti légkör (itt nyilván egy freud-i 
elszólásról van szó, mert baráti kört akart írni! A.I.) is észrevette, jobb kedélyű 
vagyok, bár ezzel sosem volt probléma, de új társaságba sokkal könnyebben nyílok 
meg. Úgy érzem, hiába múltam 22 nem érzem magam annyinak, még most kezdek 
felnőni és ez a foglalkozás valahol segített ebben. Várom a jövőt, hogy megint így 
összegyűljünk és elemezzük egymást és magunkat. Igazából én mindig is szerettem 
magamról beszélni, és hallani rólam a véleményeket, de eddig így még sosem volt 
rá alkalom, ezért szívesen folytatnám…(Nő) 

 
9. Úgy gondolom nem mérhető vagy leírható az a tudás, amit az itteni tapasztalatokkal 

gyűjtöttem. De mindenképpen többnek érzem magam tőle, és örülök, hogy ilyenen 
részt kell vennünk. Ez egy különleges alkalom arra, hogy valami olyat 
csinálhassunk együtt, amire magától senki sem szánna időt. Engem nagyon 
megfogott a dolog, amit itt kellett csinálni, de vannak, akik többször nem jöttek el. 
Ez bántott benne a legjobban, de ezzel se foglalkoztam annyira, hogy ne jó kedvvel 
búcsúzzak a közösségtől, mert jó közösség alakult ki itt, ami a többi tantárgyra is 
kiterjedt. Sok mindent megtudtam a többiektől, és jó volt odafigyelni rájuk. Talán ez 
az, amit itt kezdtem el tanulni, hogy szívből figyeljek oda és szívből érdekeljen, ne 
csak „intelligenciából”. Köszönöm az órákat! (Nő)  

 
10. A csoportban nagyon sok, eddig „ismeretlen ismerőst” ismertem meg, aminek 

nagyon örülök, mert mindig szeretek új emberekkel megismerkedni, illetve jelen 
esetben elmélyíteni az ismeretséget. Nagyon jó érzéssel tölt el az, ha egy másik 
ember megnyílik előttem és beenged a lelkébe. Ez egyfajta bizalom jele felém. A 
csoportfoglalkozások érdekesek voltak számomra. A feladatok és beszélgetések 
(témák) mélyen megérintettek. Úgy gondolom, később majd az iskolában ezeket 
hasznosítani is tudom majd és fogom is, ha lehetőségem lesz rá.  



 162

  Összefoglalva egyre jobban örülök, hogy az Egészségtan tanár szakot választottam 
és örülök, hogy itt lehettem és várom már a 10. félévet, az önismereti kurzust. (Ffi)  

 
 11. A hétköznapok rohanásában és a leadom az anyagot és leírom órák    között jó volt 

egy másfajta óra, ami másfajta értéket közvetített számomra, mint a tárgyi tudás. 
Összességében tetszett, mert sokszor olyan dolgokra figyelmeztetett, amit már néha 
az emberek elfelejtenek és sodródnak az élettel sokszor lélektelenül. Itt voltak olyan 
szigetek abban a „folyóban” ami kapaszkodót nyújtott, hogy én, legalábbis 
mostanában ne váljak ilyenné! – mármint lélektelenné! (Nő) 

 
12. Az elmúlt másfél év alatt vegyes érzéseim voltak ezekkel az órákkal kapcsolatban, 

többnyire jók, néha inkább izgatók. Az érzéseimet két tényező határozta meg. Az 
egyik az volt, hogy a csoportba én nem illeszkedem olyan szorosan, mint a többiek. 
Ez hosszú távon megoldódott, az emberi kapcsolataimnak egyértelműen jót tett ez a 
szemeszter. A másik, hogy a fejlődéslélektan gyakorlatok után furcsa volt úgy 
belevágni egy nagyon személyes jellegű csoportba, hogy előtte tanárként ismertelek 
meg. A tegeződésre egy kisebb trauma volt átállni, bennem azt  az érzést kelti, 
mintha nem adnám meg a kellő tiszteletet. (édesanyám még magázta, tetszikezte a 
szüleit, én már tegezem a nagyiékat!) A csoportok nagyon jók voltak, tetszésemnek 
és sikereimnek mindig hangot is adtam,  amikor erre lehetőség volt az óra végén. 
Mindent figyelembe véve rendkívül örülök, hogy megismerhettelek, és hogy 
tanárom, segítőm lehettél ez alatt az idő alatt, szeretném, ha ez a folyamat tovább 
folytatódna. Rendkívül csodállak a toleranciádért (irányomban is), a 
munkabírásodért, az életkedvedért és azért, ahogy az  „Embert és a Világot 
kezeled”. Sok mindent szeretnék még tanulni, ellesni tőled!  Úgy érzem, nem lehet 
szavakkal megköszönni ezt a „mindent”. Tisztelettel és szeretettel: (Nő)    

 



9.
 m

el
lé

kl
et

  A
 h

al
lg

at
ói

 ig
én

yf
el

m
ér

és
 5

. k
ér

dé
sé

ne
k 

ra
ng

so
ra

i 

K
er

de
s 

01
ffs

or
 

01
no

so
r 

02
ffi

so
r

02
no

so
r

03
ffs

or
03

no
so

r
04

ffi
so

r
04

no
so

r
sz

um
so

r
sz

um
ffi

so
r

R
an

gs
or

 
In

fo
rm

ác
ió

 a
 k

ép
zé

s 
re

nd
jé

rő
l 

6 
6 

12
 

8 
5 

12
 

5 
8 

6 
6 

7 

In
fo

rm
ác

ió
 a

 s
za

kv
ál

tá
s 

le
he

tő
sé

gé
rő

l 
5 

5 
11

 
10

 
7 

8 
1 

12
 

5 
5 

6 

In
fo

rm
ác

ió
 m

ás
 

eg
ye

te
m

ek
re

 v
al

ó 
át

ha
llg

at
ás

 le
he

tő
sé

gé
rő

l 
4 

3 
10

 
3 

4 
4 

3 
6 

4 
4 

4 

In
fo

rm
ác

ió
 m

un
ka

vá
lla

lá
si

 
le

he
tő

sé
gr
ől

 k
ép

zé
s 

ut
án

 
3 

1 
9 

1 
1 

1 
2 

1 
1 

2 
1 

In
fo

rm
ác

ió
 k

ül
fö

ld
i 

m
un

ka
vá

lla
lá

si
 

le
he

tő
sé

gr
ől

, p
ál

yá
za

to
kr

ól
 

és
 a

la
pí

tv
án

yo
kr

ól
 

1 
2 

8 
2 

2 
3 

4 
2 

2 
1 

2 

Ta
ná

cs
ké

ré
s 

ta
nu

lá
si

 
ne

hé
zs

ég
ek

, 
vi

zs
ga

pr
ob

lé
m

ák
 e

se
té

n 
2 

4 
7 

5 
3 

2 
6 

3 
3 

3 
3 

Ta
ná

cs
ké

ré
s 

eg
yé

ni
 

él
et

ve
ze

té
si

 p
ro

bl
ém

ák
 

es
et

én
 

7 
8 

6 
9 

6 
5 

10
 

7 
7 

7 
8 

R
és

zv
ét

el
 

pá
ly

at
an

ác
sa

dá
si

 
cs

op
or

tp
ro

gr
am

ok
on

 
8 

12
 

5 
12

 
12

 
10

 
11

 
9 

11
 

10
 

12
 

R
és

zv
ét

el
 ö

ni
sm

er
et

i 
cs

op
or

tb
an

 
9 

7 
4 

4 
8 

6 
8 

4 
8 

8 
5 

R
és

zv
ét

el
 A

T 
cs

op
or

tb
an

 
11

 
10

 
3 

6 
10

 
11

 
9 

5 
10

 
11

 
9 

Ké
sz

sé
gf

ej
le

sz
té

s 
m

un
ka

vá
lla

lá
si

 
je

le
nt

ke
zé

se
kh

ez
 é

s 
in

te
rjú

kh
oz

 

10
 

9 
2 

7 
9 

9 
7 

10
 

9 
9 

10
 

E
gy

én
i v

ag
y 

cs
op

or
to

s 
ps

zi
ch

ot
er

áp
ia

 
12

 
11

 
1 

11
 

11
 

7 
12

 
11

 
12

 
12

 
11

 

 C
or

re
la

tio
ns

 o
f t

he
 K

oz
ék

i-t
es

t s
ca

le
s 

fo
r t

he
 e

xp
er

im
en

ta
l g

ro
up

 (A
cs

ai
's

 s
tu

dy
) 

 



 
16

4

10
. m

el
lé

kl
et

 K
oz

ék
i-f

él
e 

sz
em

él
yi

sé
gv

iz
sg

ál
at

 k
or

re
lá

ci
ós

zá
m

ítá
sa

 

  
K

O
ZÉ

K
I_

1 
K

O
ZÉ

K
I_

2 
K

O
ZÉ

K
I_

3 
K

O
ZÉ

K
I_

4 
K

O
ZÉ

K
I_

5 
K

O
ZÉ

K
I_

6 
K

O
ZÉ

K
I_

7 
K

O
ZÉ

K
I_

8 
K

O
ZÉ

K
I_

9 
K

O
ZÉ

K
_1

0 
K

O
ZÉ

K
I_

1 
P

ea
rs

on
 C

or
re

la
tio

n 
1,

00
0

,1
01

,1
00

-,1
75

(*
)

,3
85

(*
*)

 
,2

33
(*

*)
-,0

60
,1

22
,1

08
,1

44
 

  
S

ig
. (

1-
ta

ile
d)

 
,

,1
58

,1
61

,0
40

,0
00

 
,0

09
,2

76
,1

12
,1

42
,0

75
 

  
N

 
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1 
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1 
K

O
ZÉ

K
I_

2 
P

ea
rs

on
 C

or
re

la
tio

n 
,1

01
1,

00
0

-,0
46

,1
13

,2
14

(*
) 

,3
86

(*
*)

,0
54

-,3
37

(*
*)

,5
12

(*
*)

-,1
18

 
  

S
ig

. (
1-

ta
ile

d)
 

,1
58

,
,3

25
,1

31
,0

16
 

,0
00

,2
96

,0
00

,0
00

,1
20

 
  

N
 

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1 

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1 

K
O

ZÉ
K

I_
3 

P
ea

rs
on

 C
or

re
la

tio
n 

,1
00

-,0
46

1,
00

0
-,0

47
,3

22
(*

*)
 

,0
08

,1
53

,4
71

(*
*)

-,1
12

,3
73

(*
*)

 
  

S
ig

. (
1-

ta
ile

d)
 

,1
61

,3
25

,
,3

21
,0

01
 

,4
67

,0
63

,0
00

,1
32

,0
00

 
  

N
 

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1 

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1 

K
O

ZÉ
K

I_
4 

P
ea

rs
on

 C
or

re
la

tio
n 

-,1
75

(*
)

,1
13

-,0
47

1,
00

0
-,2

77
(*

*)
 

-,0
57

,1
31

-,0
55

,1
43

-,0
62

 
  

S
ig

. (
1-

ta
ile

d)
 

,0
40

,1
31

,3
21

,
,0

03
 

,2
86

,0
95

,2
91

,0
76

,2
67

 
  

N
 

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1 

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1 

K
O

ZÉ
K

I_
5 

P
ea

rs
on

 C
or

re
la

tio
n 

,3
85

(*
*)

,2
14

(*
)

,3
22

(*
*)

-,2
77

(*
*)

1,
00

0 
,1

03
,2

08
(*

)
,2

82
(*

*)
,0

35
,2

80
(*

*)
 

  
S

ig
. (

1-
ta

ile
d)

 
,0

00
,0

16
,0

01
,0

03
, 

,1
53

,0
18

,0
02

,3
62

,0
02

 
  

N
 

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1 

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1 

K
O

ZÉ
K

I_
6 

P
ea

rs
on

 C
or

re
la

tio
n 

,2
33

(*
*)

,3
86

(*
*)

,0
08

-,0
57

,1
03

 
1,

00
0

,0
15

-,2
89

(*
*)

,3
48

(*
*)

-,0
98

 
  

S
ig

. (
1-

ta
ile

d)
 

,0
09

,0
00

,4
67

,2
86

,1
53

 
,

,4
43

,0
02

,0
00

,1
65

 
  

N
 

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1 

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1 

K
O

ZÉ
K

I_
7 

P
ea

rs
on

 C
or

re
la

tio
n 

-,0
60

,0
54

,1
53

,1
31

,2
08

(*
) 

,0
15

1,
00

0
,2

48
(*

*)
-,1

51
-,0

42
 

  
S

ig
. (

1-
ta

ile
d)

 
,2

76
,2

96
,0

63
,0

95
,0

18
 

,4
43

,
,0

06
,0

65
,3

39
 

  
N

 
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1 
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1 
K

O
ZÉ

K
I_

8 
P

ea
rs

on
 C

or
re

la
tio

n 
,1

22
-,3

37
(*

*)
,4

71
(*

*)
-,0

55
,2

82
(*

*)
 

-,2
89

(*
*)

,2
48

(*
*)

1,
00

0
-,5

19
(*

*)
,5

12
(*

*)
 

  
S

ig
. (

1-
ta

ile
d)

 
,1

12
,0

00
,0

00
,2

91
,0

02
 

,0
02

,0
06

,
,0

00
,0

00
 

  
N

 
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1 
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1 
K

O
ZÉ

K
I_

9 
P

ea
rs

on
 C

or
re

la
tio

n 
,1

08
,5

12
(*

*)
-,1

12
,1

43
,0

35
 

,3
48

(*
*)

-,1
51

-,5
19

(*
*)

1,
00

0
-,1

98
(*

) 
  

S
ig

. (
1-

ta
ile

d)
 

,1
42

,0
00

,1
32

,0
76

,3
62

 
,0

00
,0

65
,0

00
,

,0
24

 
  

N
 

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1 

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1 

K
O

ZÉ
K

_1
0 

P
ea

rs
on

 C
or

re
la

tio
n 

,1
44

-,1
18

,3
73

(*
*)

-,0
62

,2
80

(*
*)

 
-,0

98
-,0

42
,5

12
(*

*)
-,1

98
(*

)
1,

00
0 

  
S

ig
. (

1-
ta

ile
d)

 
,0

75
,1

20
,0

00
,2

67
,0

02
 

,1
65

,3
39

,0
00

,0
24

, 
  

N
 

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1 

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1 

* 
 C

or
re

la
tio

n 
is

 s
ig

ni
fic

an
t a

t t
he

 0
.0

5 
le

ve
l (

1-
ta

ile
d)

. 
**

  C
or

re
la

tio
n 

is
 s

ig
ni

fic
an

t a
t t

he
 0

.0
1 

le
ve

l (
1-

ta
ile

d)
. 



 
16

5

11
. m

el
lé

kl
et

 
   

A
 M

an
n-

W
hi

tn
ey

 U
 p

ró
ba

 e
re

dm
én

ye
i a

 k
on

tr
ol

l (
N

=8
5)

 é
s k

ís
ér

le
ti 

(N
=1

01
) c

so
po

rt
ná

l 
 

  C
so

po
rt

ok
 k

öz
öt

ti 
ös

sz
eh

as
on

lít
ás

 
  

Te
st

 S
ta

tis
tic

s(
a)

 
 

  
ko

z_
1 

ko
z_

2 
ko

z_
3 

ko
z_

4 
ko

z_
5 

ko
z_

6 
ko

z_
7 

ko
z_

8 
ko

z_
9 

ko
z_

10
 

M
an

n-
W

hi
tn

ey
 U

 
30

68
,0

00
38

95
,0

00
41

61
,0

00
42

14
,0

00
37

59
,5

00
 

40
69

,5
00

42
10

,0
00

17
00

,5
00

39
78

,5
00

41
82

,0
00

W
ilc

ox
on

 W
 

67
23

,0
00

90
46

,0
00

93
12

,0
00

78
69

,0
00

89
10

,5
00

 
92

20
,5

00
93

61
,0

00
53

55
,5

00
91

29
,5

00
93

33
,0

00
Z 

-3
,3

93
-1

,1
01

-,3
62

-,2
17

-1
,3

40
 

-,6
17

-,2
30

-7
,1

45
-,8

69
-,3

07
A

sy
m

p.
 S

ig
. (

2-
ta

ile
d)

 
0,

00
1*

**
 

,2
71

,7
18

,8
28

,1
80

 
,5

37
,8

18
0,

00
1*

**
 

,3
85

,7
59

a 
 G

ro
up

in
g 

V
ar

ia
bl

e:
 k

on
tr_

ex
p 

     N
em

ek
 k

öz
öt

ti 
ös

sz
eh

as
on

lít
ás

 (n
ők

 N
=1

42
, f

ér
fia

k 
N

=4
4)

 
   

Te
st

 S
ta

tis
tic

s(
a)

 
 

  
ko

z_
1 

ko
z_

2 
ko

z_
3 

ko
z_

4 
ko

z_
5 

ko
z_

6 
ko

z_
7 

ko
z_

8 
ko

z_
9 

ko
z_

10
 

M
an

n-
W

hi
tn

ey
 U

 
28

34
,5

00
31

17
,0

00
28

18
,0

00
30

56
,5

00
26

95
,0

00
 

24
46

,0
00

27
58

,0
00

28
14

,5
00

24
44

,0
00

30
50

,0
00

W
ilc

ox
on

 W
 

38
24

,5
00

41
07

,0
00

12
97

1,
00

0
13

20
9,

50
0

12
84

8,
00

0 
34

36
,0

00
12

91
1,

00
0

38
04

,5
00

34
34

,0
00

13
20

3,
00

0
Z 

-,9
40

-,0
23

-,9
86

-,2
19

-1
,1

72
 

-2
,1

98
-1

,1
97

-1
,0

00
-2

,2
07

-,2
41

A
sy

m
p.

 S
ig

. (
2-

ta
ile

d)
 

,3
47

,9
82

,3
24

,8
27

,2
41

 
0,

02
8*

 
,2

31
,3

17
0,

02
7*

 
,8

10
a 

 G
ro

up
in

g 
V

ar
ia

bl
e:

 n
em

 
  



12. melléklet 

Reliability for the Hungarian EKL -scales on a 
Physical education student sample 

 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 

Valid 81 77,1
Excluded(
a) 24 22,9

Cases 

Total 105 100,0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics  for Congruency scale 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
,580 ,479 7

 
 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
ko1plusz 4,5926 ,66667 81
ko2min 4,0864 1,20621 81
ko4min 4,2716 1,14031 81
ko6min 4,0000 ,97468 81
ko10plusz 3,7531 1,25031 81
ko16plusz 4,5926 1,53930 81
ko18min 4,6049 1,77256 81

 
 
 Summary Item Statistics 
 

  Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Item Means 4,272 3,753 4,605 ,852 1,227 ,116 7
The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
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Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ko1plusz 25,3086 23,016 -,175 ,069 ,638 
ko2min 25,8148 19,153 ,164 ,082 ,588 
ko4min 25,6296 20,961 ,008 ,171 ,632 
ko6min 25,9012 19,190 ,258 ,136 ,558 
ko10plusz 26,1481 15,203 ,572 ,388 ,437 
ko16plusz 25,3086 13,891 ,530 ,625 ,435 
ko18min 25,2963 11,511 ,639 ,679 ,357 

 
 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
29,9012 22,340 4,72653 7

 
 
Reliability 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 

Valid 81 77,1
Excluded(
a) 24 22,9

Cases 

Total 105 100,0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics for Acceptance=elfogadás scale 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
,625 ,616 7

 
 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
el3plusz 2,2840 1,30609 81
el7min 4,1975 1,13380 81
el8plusz 4,4198 ,93360 81
el11min 4,3210 1,10484 81
el12min 4,4938 1,19503 81
el13plusz 3,5432 1,51698 81
el21plusz 3,6543 ,85382 81
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 Summary Item Statistics 
 

  Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Item Means 3,845 2,284 4,494 2,210 1,968 ,611 7
The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
el3plusz 24,6296 18,936 -,008 ,079 ,703 
el7min 22,7160 15,806 ,384 ,273 ,573 
el8plusz 22,4938 16,228 ,459 ,314 ,559 
el11min 22,5926 14,369 ,593 ,535 ,505 
el12min 22,4198 13,547 ,634 ,604 ,481 
el13plusz 23,3704 13,061 ,474 ,324 ,535 
el21plusz 23,2593 20,369 -,071 ,077 ,681 

 
 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
26,9136 20,555 4,53376 7

 
 
 
Reliability 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 

Valid 84 80,0
Excluded(
a) 21 20,0

Cases 

Total 105 100,0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics for empathy scale 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
,915 ,905 7
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 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
em5plusz 3,9524 ,82000 84
em9min 3,8690 1,28738 84
em14min 4,0476 1,51224 84
em15plusz 3,9643 1,54800 84
em17plusz 3,8929 1,70766 84
em19plusz 3,9762 1,86261 84
em20min 4,4881 1,98485 84

 
 
 Summary Item Statistics 
 

  Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Item Means 4,027 3,869 4,488 ,619 1,160 ,045 7
The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
em5plusz 24,2381 75,292 ,301 ,185 ,934 
em9min 24,3214 65,594 ,623 ,432 ,913 
em14min 24,1429 59,184 ,807 ,678 ,895 
em15plusz 24,2262 59,237 ,781 ,652 ,897 
em17plusz 24,2976 55,850 ,842 ,786 ,890 
em19plusz 24,2143 52,243 ,911 ,858 ,881 
em20min 23,7024 51,200 ,884 ,818 ,886 

 
 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
28,1905 80,252 8,95837 7
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13. melléklet    „A Mi csoportunk” montázsa 

 

 

 


