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1. BEVEZETÉS 
 
A felgyorsult társadalmi-gazdasági változások 
következtében különösen fontossá vált az ifjúság – 
közöttük is a felsőoktatásban tanulók – mentálhigiénés 
gondozásának intézményi szintű kialakítása. 
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 sze-
mélyiségfejlődés és pályaszocializáció krízishelyzetét 
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nem csökkentik, hanem tovább fokozzák, mert az egyén 
jövőképét és én-hatékonyságát teszik bizonytalanná. 
A TF-en, a hallgatókkal együtt dolgozva, a fiatalok 
gondjai, kérdései közvetve- közvetlenül érintettek engem 
is. Megoldásokat kerestem – kerestek sokan – az 
egyetemi, főiskolai kollégákkal együtt.  
Így 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 felsőoktatási tanácsadás, ezen belül a 
TF Diáktanácsadás  kialakulásának, szervezeti, 
módszertani, hatásvizsgálati – kutatási eredményeit 
szeretném összefoglalni, bemutatni. 
 
 
2.  PROBLÉMAFELVETÉS  
 
Az 1980-as évek végén, amikor először indítottunk 
önismereti kiscsoportot a TF-en, sem a társadalmi 
körülmények, sem a pedagógiai szemlélet, sem az 
oktatási rendszer még nem volt elég nyitott az ilyen 
típusú kezdeményezésekre, annak ellenére, hogy a 
rendszerváltást megelőző társadalmi és politikai 
változások már fellazították az addigi diktatórikus 
kereteket.  
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 
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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 – 
elsősorban sportszakmai körökben. 
A sport, és különösen az élsport világa egy olyan sajátos 
mikromilliő, melyet a kívülállók, akik nem a „mozgás 
                                                 
∗ A Sporttudomány 5.7. minősítést a 154/2004-es Kormányrendelet 
alapján nyerte el. 
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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, 
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-szeretet és szemléletet adják tovább.    
Az egészségtudatos szemlélet, magatartás és életforma 
óriási érték a mozgásszegény életmódot folytató 
társadalmi környezettel szemben, ahol szomorú 
statisztikai adatok árulkodnak a holisztikus értelemben 
vett testi-lelki és szociális jólét 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. (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…) 
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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. 
A pályaszocializációs folyamatban a végzés előtti év 
mindig kritikus periódust jelent a szakmai felkészülés 
tekintetében, hiszen a saját, egyéni szakmai identitás 
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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 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 ko-
terapeuta, 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.  
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Szakmai konferenciákon és vitákon – a laikusok részéről 
– mindig az eredményesség, de főleg a mérhetőség 
problémájába ütköztünk. Valóban nehéz volt elfogadtatni 
azt a holisztikus szemléletet, melyet a pedagógiai kutatási 
módszerek „etnografikus, szociálantropologikus, 
naturalisztikus, interpretatív” jelzőkkel fémjeleznek. 
(Falus 1993. 11-12.p.) 
Így alakult ki az a vizsgálati profil, amely ezt a problémát 
több oldalról kívánta 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) 
• Hallgatói írásbeli vélemények 
• Esetismertetések 

 
 
3. A KUTATÁS CÉLJA 
 
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 alá-
támasztott bizonyítása volt. 
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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. 
 
 
4. A VIZSGÁLATI MÓDSZEREK   
 
4.1 Az első vizsgálat a hallgatói igények felmérésére a 
Budapesti Műszaki Egyetemmel 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. 
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, 
• szükségesnek tartaná-e diáktanácsadó létrehozását 

az egyetemen, és ennek indoklása, 
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• milyen jellegű információért, tanácsért fordulna 
hozzá, 

• milyen jelenleg működő szervezetek lehetnének 
részei a diáktanácsadónak, 

• vállalna-e feladatot a kortárs-segítésben. 
 
4.2 A második vizsgálat: az önismereti, 
személyiségfejlesztő csoportok hatásvizsgálata 
A kiscsoportok hatásvizsgálatait kvantitatív: Kozéki-féle 
személyiség kérdőív (Kozéki 1989, Nagy 1996), a 
Katamnesztikus kérdőív (Nagy 1996), és a Pintér-féle 
EKL kapcsolati kérdőív (Pintér, Tringer 1989) 
segítségével, valamint kvalitatív kiegészítő módszerként: 
írásbeli hallgatói vélemények dokumentumelemzése 
alapján is vizsgáltam.  
A matematikai-statisztikai feldolgozások SPSS-
rendszerben, Mann-Whitney U próbával, két mintás t-
próbával, korrelációszámítással és Crombach Alfa 
számítással készültek. 
 
4.2.1  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)  
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4.2.2 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)  
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. 
 
4.2.3 Pintér-féle empátia, kongruencia, elfogadás 
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. Így a kérdőív mérési tartománya 7-35 pontig 
terjed. (Pintér, Tringer, 1989)  
A Carl Rogers (1957) 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, 
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Truax, Wargo, Frank 1966, Tausch 1973) Ezt a három 
kritériumot vizsgálja a kérdőív. 
 
4.2.4 Kvalitatív vizsgálat: írásbeli hallgatói 
vélemények 
A minőségi mutatók vizsgálatával azt az élményszintet 
szeretném interpretálni, 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.  
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 érzelmeinek megnyilvánulásait.  

• az egyénekben történő személyes megélések 
változásait a Rudas (1990) által közölt „változási 
tényezők” dokumentumelemzésével bizo-
nyítom,    

• a pedagógus pálya pálya-identifikációs 
tényezőinek fejlődését is a dokumentumelemzés 
alapján kívánom feltárni. 

Ezért a csoporttagok írásbeli véleményét „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, 
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• kiegészítő módszerként a kvantitatív vizsgálatok 
kérdőíveinek alátámasztására és interpretálására. 
(Falus 1993, Szokolszky 2004, Ehmann 2002, 
Kvale 2005, Amis 2005.) 

 
 
5. HIPOTÉZISEK 
 
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. 

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,   
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– 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.     

 
 
6. EREDMÉNYEK  ISMERTETÉSE 
 
1) Az első vizsgálati rész: a hallgatók igényei alapján 
igazolta, hogy szükség van felsőoktatási diák-
tanácsadásra a TF-en is. 
Az 1995-ben a TF-es hallgatói létszám 46,9 százalékánál 
végzett kérdőíves ankét módszer alapján a hallgatók 93,3 
százaléka igényelte egy diáktanácsadó szervezet 
létrehozását az egyetemen.  
A hallgatók elsősorban információt, tanácsot és 
eligazítást, valamint önismeretük fejlesztését, kapcsolati 
problémáik megoldását várták el a létrehozandó 
szervezettől.  
 
2) A második vizsgálati rész a kiscsoport-módszerek 
hatásvizsgálati eredményeit foglalja össze.  
A vizsgálat a hallgatók személyiség- jellemzőit tárta fel: 
önismereti csoportot végzett (kísérleti csoport N=101) és 
önismereti csoportba nem járó (kontroll csoport N=85)  
összehasonlító személyiségvizsgálata alapján.  
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Kozéki-féle személyiségvizsgálat hipotézise a következő 
volt:  
Feltételezem, 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 p<0,001-es 
szinten mutatott ki a P skála (keménység/lágyság) és az F 
skála (szorongás) személyiségvonásokban. 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. 
 
Pintér-féle empátia, kongruencia, elfogadás /EKL/ 
Az önismereti csoportok hatásvizsgálatához  speciálisan 
e célra kidolgozott eljárásokat alkalmaztam. 
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 
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százalékban, az elfogadás faktorban 82,0 százalékban 
tartották hatékonynak a csoportvezetőt. Úgy vélem, hogy 
ez a hipotézis bizonyítottnak tekinthető. 
 
Katamnesztikus kérdőív 
A  visszatekintő értékelés volt hipotézise az volt, hogy: 
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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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 interjúkat egyik 
csoportom teljes létszámú /N=12/ hallgatói fogalmazták 
meg.  
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 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.  
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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. 
 
 
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: 
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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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1. INTRODUCTION  
 
The establishment of institutional level mental hygiene 
care of youth – university students included – has 
become especially important as a result of the increased 
pace of socio-economic changes. 
While national level Education, Family-Care, School 
Psychologist Services (and other institutions) can provide 
success-yielding assistance to solve problems in 
connection with childhood and adolescence related 
education, adaptation, learning and other problems, the 
young adult generation has been left without institutional 
help. While the period spent in higher education is the 
time of young adults’ personality development, abundant 
in conflicts and crises (Erikson, 1987), the central issue 
of young adulthood after successfully resolving identity 
crisis – intimacy and solidarity vs. isolation – is the 
resolution of the crisis related to the responsibility felt 
towards others.    
Adolescent development however – especially because of 
the increased period of studies – does not end with high-
school studies. Professional literature (Marcia, 1966) by 
now distinguishes between early-, mid- and late 
adolescence.  
Thus problems of late adolescence and young adulthood 
are present concurrently in higher education. 
Further conflicts can be attributed to the need arising 
from changing social requirements: “life long learning”, 
new graduates having difficulties in finding employment, 
graduate unemployment, etc. – do not decrease but 
instead increase the crisis situation related to the 
personality development and professional socialization of 
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students, due to the fact that they render uncertain the 
future vision and the self-efficacy of the individual.    
Working together with students at the HUPE (Hungarian 
University of Physical Education), their problems and 
questions had direct and indirect impacts on me as well. I 
looked for solutions – like many others – together with 
colleagues from the college and the university faculty 
alike. 
This is what led to the establishment in 1995, to the 
Higher Education Advisory Service – of which I myself 
was a founding member also - upon the initiative of 
professionals working in higher education, with the 
coordination of the NGO assisting and helping students 
in higher education under the leadership of dr. Magda 
Ádám Ritoók. 
 
In my thesis I would like to describe the evolution, the 
structural, methodological and impact study results of 
student counselling in higher education, specifically at 
the College of Physical Education.   
 
 
2. INTRODUCTION OF THE PROBLEM  
 
At the end of the 1980s, when we first launched a self 
knowledge group at the College of Physical Education, 
neither the social circumstances, nor the pedagogical 
attitudes or the education system were open enough to 
such initiatives, despite the fact that the socio-political 
changes preceding the change of the political system did 
already loosen up the regime-like frameworks.  
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Despite this, being a tradition observing and a special 
higher education institution, it was difficult at the HUPE 
– even within closer professional circles to have a mental 
hygiene-type approach accepted, even if everyday 
experiences along with pedagogical, psychological and 
mental hygiene studies also signalled that there would be 
a need to introduce group therapeutic methods in this 
higher education institution also.  
Back at the then College of Physical Education – the 
illusion of “a healthy mind in a healthy body” was still an 
institutionally approved approach, which only 
highlighted and acknowledged the positive, health 
preserving, developmental and community building etc. 
role of physical education and sports activities. At that 
moment the declaration of the WHO on health being a 
state of complete physical, mental and social well-
being and not merely the absence of disease or infirmity 
did not yet become accepted.  
Another decade had to pass for mental hygiene oriented 
sports science studies to write: “By now experiences also 
reiterate that similarly to the entire society, the elite 
athlete population is also manifesting the marked 
presence of problems falling under the competence of 
clinical psychology, in some of the cases with sport 
having a compensative effect, whereas in others sport 
bringing the problems to the surface.” (Frenkl, 1999)  
Even a decade was not enough to change and have 
accepted the illusion deeply imbedded in sports 
professional and social popular knowledge, since “sport” 
as a “science” officially only exists since 2004.∗ 
                                                 
∗ The 5.7 qualification of Sport Science is based on 154/2004 
executive decree 
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The belief in the omnipotence of the health preserving 
role of sports activities tends to change very slowly – 
even in sports professional circles.  
The world of sports especially that of competitive sports 
is a very special “microenvironment” which outsiders, 
those who are not “exercise lovers” – would find difficult 
to understand. The motto „Citius, Altius, Fortius” (faster, 
higher, stronger) is about performance, competition and 
victory. In every sports activity it is primarily about 
competing with and winning against ourselves, whereas 
in competitive sports it is also about competing with and 
winning against the opponent. 
The HUPE is therefore a special higher education 
institution because it trains sports professionals: physical 
education teachers, coaches, - and by today – health 
science teachers, human kinesiologists, recreation 
experts, sports managers, for whom exercise, sports, 
competitive sports is the “essence of life” and as teachers 
or other professionals they transfer this love and attitude 
for sports and exercise.  
A health conscious attitude, behaviour and way of life is 
of enormous value in the face of the social environment, 
that suffers from a lack of exercise, in which sad 
statistical figures reveal the absence of holistically 
interpreted physical, mental and social wellbeing. At the 
same time the danger – even if one sided - of the belief 
vested into the omnipotence of sports activities, lies in 
the fact that during the course of active sports it might 
well compensate for and mask deficiencies and 
distortions of personality development, about which the 
sports psychological clinical practice profession has been 
raising the alarm for a long time. (Süle, 1988, 1990; 
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Rókusfalvy, 1990; Turnovszky, 1988; Lénárt, 1988; 
Vura, 1988.) The solution could be precisely the 
acceptance of this holistic approach, which would beside 
somatic, “physical” health, treat mental health protection, 
mental hygiene with equal emphasis. (Social wellbeing 
is a problem at the level of society nowadays…) 
Despite the fact that a slow process of change has begun 
from the 1980s at the College of Physical Education, due 
to the inertia of large systems, misperceptions are 
difficult to change and turn around. The possibility of 
radical change can best be established through a novel 
way of education for the next generation, children and 
youth. 
The university student age group, the 18-26 year olds, 
during the period of their professional development are 
still looking for their individual professional identities, 
are open and - although critical – accommodating. It was 
during our work together in the spirit of “student friendly 
higher education” that problems developed, that to solve 
they needed information, assistance, sometimes support – 
all that was needed, was to hear their requests.    
Students’ needs primarily emerged during the process of 
theoretical, classroom preparations, related to the 
recognition of the lack of practical pedagogical 
experiences. Studying pedagogy subjects, the different 
course methodologies and psychology courses brought 
about a new approach and new needs in students studying 
to be teachers concerning their own pedagogical abilities 
and skills, which are rooted in pedagogical self-
knowledge.  
It was especially third year, full time teacher course 
students, who missed more teaching experience, time 
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spent among children – that is the development of 
practical pedagogical skills. 
During the process of professional socialization, the last 
year of studies is a critical period in terms of professional 
development, since the establishment of one’s own, 
professional identity reaches an important milestone. 
(Ritoók, 1988) 
From the point of pedagogical and educational 
development the university student age-group reaches the 
phase of self-development, classical education methods 
can only be applied with care in their case. At the same 
time they primarily need practical knowledge, 
experiences, assistance, sometimes support – even if they 
are healthy, young adults and sports activities being 
about “mens sana in corpore sano” – provides “more than 
the average” immunity, strength, perseverance etc. for 
them.  
Small groups organized around different topics promote 
and accelerate – through own experiences – this process 
of maturing. In part through self-knowledge serving the 
purpose of self-training and partly through offering 
“opportunities for practical development with impunity”.  
I spent a long time looking for the suitable methods to 
measure the impact of groups. I found that Bales’ 
“Interaction process analysis” method, used with a small 
pilot group functioning for two years between 1987-
1989, was too cumbersome and less informative, despite 
the fact that it reflected group dynamics well. (Acsai, 
Simon 1990) 
Since 1990, I did not have the possibility of starting co-
led groups, thus there was no co-therapist, who could 
have assured the objectivity of the dynamic analysis. I 
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was looking for more easily applicable methods, which 
would not measure the change in the functioning of the 
whole of the group, but instead the changes occurring 
in the individuals.  
Attending professional conferences and debates - usually 
laymen - confronted us with the problems of efficacy and 
especially the problem of measurability. It is indeed 
difficult to have the holistic approach accepted, which 
pedagogical research methods label as “ethnographic, 
social anthropologic, naturalist, interpretative”. (Falus, 
1993. 11-12.p.) 
This is how the study profile came about, which tried to 
approach and bridge this problem from different angles.  
It can be described as follows:   

• Survey of student needs for counselling, 
• Adult version of the personality test by Kozéki, 
• Katamnestic questionnaire for students, 
• Relational questionnaire by Pintér (EKL – 

Empathy-Congruence-Acceptance)   
• Written opinion of students 
• Case studies 

 
 
3. PURPOSE OF THE RESEARCH 
 
The purpose of my researches was to develop a special 
methodology for self knowledge groups, as well as to 
prove the following issues with empirical results: 
1. There is a need for professional counselling help in 

case of conflicts, difficulties and crisis situations 
among the age of healthy, young adults. The 
objective of the student questionnaire study was to 
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empirically prove the need of students for college 
and university counselling.   

2. The second part sets out the research results of 
students over the course of the ten years that self 
knowledge groups had functioned. The objective of 
the study was to prove that small groups can 
function efficiently in the development of the self 
knowledge of students, thus contribute to the 
maturing of their personalities and to acquiring 
practical experiences related to pedagogical skills 
during the course of the their professional adaptation.    

3. My additional goal was to use the results of the 
study to prove that group therapeutic methods can be 
successfully used in the personality development of 
students, consequently in making professional 
identification more successful 

    
 
4. METHODS OF THE STUDY  
 
4.1 For the first study aimed at assessing student 
needs, in cooperation with the Budapest Technical 
University I selected the questionnaire survey methods 
used there earlier. I compiled the HUPE adaptation on 
the basis of the two questionnaires used in the BTE 
study.  
The questionnaire contained nine mixed type – open 
ended and closed questions in the following domains:   

• have you ever needed help, but had nowhere to 
turn to, 

• what kind of a problem was it you had, 
• expectations vis-à-vis student counselling, 
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• would you find it necessary to establish a student 
counselling service at the university, explain, 

• what sort of information, advice would you be 
seeking, 

• which currently functioning organisation units 
could be part of the student counselling service,  

• willingness to participate in peer-assistance  
 
4.2 The second study: discussion of the impact study 
of self knowledge, personality development groups  
I carried out the impact study of small groups using 
quantitative methods: the adult version of the personality 
test by Kozéki (Kozéki, 1989; Nagy, 1996), the 
Katamnestic questionnaire for students (Nagy 1996), and 
the relational questionnaire by Pintér (EKL – Empathy-
Congruence-Acceptance) (Pintér, Tringer, 1989) as well 
as the content analysis of the written opinion of students 
as a supplementary qualitative method. Mathematical-
statistical data processing was carried out in the SPSS-
system, using the Mann-Whitney U-test, two sample t-
test and the χ 2- test.   
  
4.2.1 The adult version of the personality test by 
Kozéki   
The questionnaire consists of one-hundred questions 
with the choice of ‘yes’ and ‘no’ as answers. The 
different subscales describe the content of dimension of 
personality. The number of sub-characteristics marked by 
the study individual as being typical of him/her, defines 
on a zero-to-ten scale the extent of the characteristic. 
(Kozéki, 1989; Nagy, 1996)  
 



 36

4.2.2 Katamnestic questionnaire for students 
The objective of completing the questionnaire is a back-
reflection on the group. The questionnaire studies the 
self-reflection, satisfaction with themselves among 
students on the basis of six questions. The last question 
concern in satisfaction with the group leader – using - a 
five point scale between „has not changed” to „has 
changed a lot”. (Nagy, 1996)  
It contains the following categories: 
• the development of self knowledge, 
• change of inner problems, 
• change in the adaptation to the environment, 
• development of interpersonal abilities, 
• satisfaction with one’s own activity, 
• satisfaction with the group leader. 
 
4.2.3 Relational questionnaire by Pintér (EKL) 
The relational questionnaire measures the opinion of the 
group members on the group leader in the categories of 
empathy, congruence and acceptance. The 21 questions 
have to be answered by selecting on a five-degree scale, 
from answers ranging from “I do not agree at all” to “I 
fully agree”. Thus the measurement spectrum of the 
questionnaire extends from 7 to 35 points. (Pintér, 
Tringer, 1989)  
Therapeutic impact and process studies after Carl Rogers 
(1957) have proven that the level of empathy, 
congruence and unconditional acceptance in the 
behaviour of the therapist is in close relation with the 
therapy criteria: efficiency. (Rogers et al, 1967; Traux 
and Carkhuff, 1967; Strupp, 1964; Truax, Wargo, Frank 
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1966; Tausch, 1973) The questionnaire studies these 
three criteria. 
 
4.2.4 Qualitative study: written opinion of students  
By studying the quality indicators I wish to interpret and 
make tangible the experience of seeing emotions, 
thoughts, desires, understanding, the „aha”-experiences 
behind numbers and figures, that is to show that a 
sensual human, is a one and only, irreproducible 
individual personality.   
I worked out the content analysis according to different 
aspects: 

• I defined the categories of content analysis on 
the basis of the categories in the Katamnestic 
questionnaire. For every category I cite parts from 
the answers given by students, thus interpreting 
the written composition of the study subject’s 
cognitive experiences and emotional expressions 
through that.  

• I prove the changes of personal experiences by 
content analysis of the “changing factors” 
according to Rudas (1990), 

• and I also desire to reveal the development of 
professional identification factors through the 
pedagogist carrier by content analysis.  

For this reason, I used the written opinions of group 
members for the evaluation with the „written interview” 
method, according to the following:   

• discovery type, open and barely structured,  
• the objective is to obtain empirical information 

shedding light on the attitudes to the topic, 
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• as a supplementary method to substantiate and 
interpret the questionnaires of quantitative 
studies. (Falus, 1993; Szokolszky, 2004; Ehmann, 
2002; Kvale, 2005. p.104-105. 

 
 

5.HYPOTHESIS 
 
1) Healthy youngsters studying in the higher education 

need information, support and guidance – despite of 
the compensating role of sport activity – also in case 
of the students at HUPE. I suppose the need for 
counselling service organization at the HUPE. 

2) According to my practical experiences, there is a 
need for the development of self knowledge and the 
enhancement of their practical pedagogic experiences 
among students.  

3) I assume that the personality profile of students 
taking part in self knowledge groups, due to their 
need for help differs from those, who are not 
members. 

4) I assume that the efficiency of personality 
development groups will be proven by the student 
opinions about the group leader.  

5) I assume that the successful functioning of 
therapeutic group sessions 
– the maturing of the personality of students and the 

development of their self knowledge 
– the changes in their personal problems 
– the better adaptation to their environment 
– the development of their interpersonal skills 
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– a quality change in their partner relations, which 
can be proven by methods devised for this 
purpose 

6) The results of the qualitative study assert the results 
of the quantitative results, so they interpret the 
categories of empathy, congruence and acceptance by 
Pintér /EKL/, as well as undermine the /healing/ 
factors of the change inside the group and the 
important personality characteristics of the 
pedagogical identification. 

 
 
6. DISCUSSION OF RESULTS 
 
1) The first part of the study: proved on the basis of 
student needs that there was a need for higher 
education counselling at the HUPE also.   
According to a questionnaire survey conducted among 
46,9% of the students in 1995/1996 academic year at the 
HUPE, 93,3% of the students expressed the need to 
establish a student counselling service at the university.    
Students would primarily expect information, advice and 
guidance, as well as the development of the self 
knowledge, the resolution of the relational problems from 
the institution that would be established.   
 
2) The second part of the study summarizes the 
results of the impact analysis in small group 
therapeutic methods.  
I assume that the personality profile of students taking 
part in developmental groups, due to their need for help 
differs from those, who are not members. 



 40

Study results showed personality characteristics of the 
students: based on the comparison of personality analysis 
between the members of the developmental groups 
(experimental group N=101) and the non-members of 
self knowledge groups (control group N=85). 
 
The hypothesis of the personality analysis by Kozéki 
was the following: 
According to the results of the Mann-Whitney U-test, the 
comparative study showed significant difference 
(p<0,001) in the personality traits between the P scale 
(rigidity/tenderness) and the F-scale (anxiety). According 
this the group members are tenderer (more feminine) and 
more anxious than the non-group members. These self-
perceived personality traits are evidently impete them to 
go in for the developmental group. (This explanation is 
relevant only for the volunteers.) It has to be added, that 
these results are only prevalent in the comparison of the 
two groups, while in the personality profile of physical 
education teachers, the P scale (rigidity/tenderness) 
ranged to the last position, and the F scale in the eighth 
position. In case of the groups there isn’t a dominant 
characteristic, although the hypothesis has been proved.  
 
Empathy, congruence, acceptance by Pintér /EKL/ 
I applied specifically devised methods to the impact 
study of the developmental groups. 
I assumed that the efficiency of personality development 
groups would be proven by the student opinions about 
the group leader. 
The group leader was evaluated efficient 72,0% in the 
empathy factor, 77,0% in the congruence factor and 
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82,0% in the acceptance factor, according to the 
questionnaire. This hypothesis is considered to be 
proved.  
 
Katamnestic questionnaire 
The hypothesis of the retrospective evaluation was the 
following:  
I assumed that the successful functioning of therapeutic 
group sessions promotes the maturing of the personality 
of students and the development of their self knowledge, 
the changes in their personal problems, and the better 
adaptation to their environment, the development of their 
interpersonal skills, as well as the satisfaction with the 
work of the group leader, which can be proven by 
methods devised for this purpose.  
The results of the Katamnestic questionnaire are 
prominently important, because through these results the 
students evaluate only their personal development 
due to the developmental group, contrary to the 
questionnaire of the personality analysis. These results 
reflect and evaluate the characteristics that are relatively 
independent from the external environment, the 
“spontaneous” and the natural maturation, the group 
members attribute it to the group effect. The 
specificity of the questionnaire can be attributed to this, 
because the methods of personality analysis refer to the 
whole personality, while the Katamnestic questionnaire 
indicates exclusively the development, changing due to 
the group effect. In this aspect the hypothesis is 
considered to be proved. 
 
 



 42

Qualitative study 
Beside the quantitative studies I considered it is 
necessary to prosecute additional qualitative studies. In 
my opinion, changes in the group members cannot be 
proved enough by quantitative facts, the qualitative 
changes are more important. All students from one of my 
groups /N=12/ composed the written interviews.  
The hypothesis was that the results of the qualitative 
study reinforce the results of the quantitative study. I 
selected three factors in the qualitative study. The first 
is, that the categories of the Katamnestic questionnaire 
were the basis of the content analysis. So the qualitative 
and quantitative analysis reinforced each other, 
conversely. 
The second aspect was the analysis of the changing 
factors by Rudas, which means the adaptation of the 
psychotherapeutic healing factors to sine morbo 
population. The qualitative evaluation of the effects 
haven’t been analysed in the literature, according to my 
review. 
The third aspect was to analyse the factors of the 
profession-identification through the carrier, based on the 
written opinions I could confine and evaluate seven 
categories.  
The realization of the first two stairs of the phases 
specified by Túri (1997) in the process of profession 
socialization according to the opinions of the students: 
development of the professional identity and 
accomplishment of the professional identity 
consolidation. 
Analysing the results, I consider my hypothesis to be 
proved. 
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In the review of the literature, the operation and 
efficiency of a developmental group hasn’t been analysed 
in a longitudinal study from pedagogical perspective.  
 
 
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 optional and 
compulsorily optional 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.  
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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) 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) and a 
qualitative study, the interpretation of the written student 
opinions using interview techniques.  
Self knowledge 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 function. 
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. 
 
 
 
 
 


