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„Beavató” levél az érdeklõdõnek

Tisztelt Kolléga! Kedves pedagógus és iskolapszichológus Munkatársunk!

Üdvözöljük mint a gyerek- és ifjúsági közösségek barátját! Társunkat abban a törekvésben,
hogy szeretõ figyelemmel és megértéssel fordulunk a fiatalok közösségeihez, bízunk abban,
hogy számos, a korosztályra jellemzõ igény és gond megoldásában képesek õk maguk aktí-
van részt venni. Teszik ezt egyrészt természetes összefogással, okosan, kreativitással, jókedv-
vel, ugyanakkor felelõsséggel is. Mi nevelõk örülünk az önállóságnak, az öntevékenységnek
és készek vagyunk tapasztalataink latba vetésével felerõsíteni az építõ erõfeszítéseket és jelez-
ni, ha romboló tendenciákat észlelünk. Iskolai osztályok közösségeiben gondolkodva e meg-
fontolások jegyében dolgoztuk ki a Mérei-projekt nevû (MP) szociometriai helyzetfeltárásra
alapozó problémakezelõ, közösségfejlesztõ és csapatépítõ programot. Ennek bemutatására
vállalkozik az OSZTÁLYTÜKÖR – szociális kompetenciák fejlesztése és konfliktusrendezés
csoportmódszerekkel címû módszertani útmutató munka. Az itt bemutatott csoportfejlesztõ el-
járásrendszert 2010 óta ún. „jó gyakorlatként” tartja nyilván és kínálja fel pedagógus-tovább-
képzések számára az Educatio módszertani kosár.1

Az „Osztálytükör” mint jó gyakorlat a tanulóközösségeket irányító és segítõ pedagógu-
sok professzionális csoportfejlesztõ és problémakezelõ, valamint mentálhigiénés megelõzõ
munkájának módszertani támogatását tekinti céljának. Ennek érdekében arra törekszik, hogy
a közoktatás területén széles körben ismertté tegye az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általá-
nos Iskola és Gyakorló Gimnáziumban több évtizedes múlttal rendelkezõ, osztályok szintjén
eredményesen alkalmazott szociálpszichológiai – szociometriai feltárásra épülõ – társas kom-
petenciafejlesztõ és konfliktusrendezõ eljárást, az ún. Mérei-projektet2. Az 1993–2009 között
eltelt 15 évben az iskolapszichológusi eszköztár részeként a módszer kiteljesedett, s szerves
részévé vált a nevelõmunkának. Az e folyamatban kikristályosodott tapasztalatok érlelték ter-
jesztésre alkalmas jó gyakorlattá az osztályfõnökök és a csoportszakértõ iskolapszichológus
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1 2010 tavaszán a Mérei-projekt bekerült az Educatio által összegyûjtött „Jó gyakorlatok” kosarába, mint az
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium praxisában kifejlesztett innováció.
Az utóbbihoz készült módszertani anyagok összeállítását találja meg jelen munkánkban az érdeklõdõ olvasó
(http://kosar.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jogyakorlat_print_show/joId/998/
1277374339.edu)

2 Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziumban az MP (korábban Kö-
zösségek tükörben KT) program alkalmazása az 1980-as években kezdõdött, majd 1993-tól rendszeres
gyakorlattá vált, az akkor idekerülõ iskolapszichológus, Járó Katalin praxisában, aki az eljárást korábban
az MTA Pszichológiai Intézet kutatójaként munkatársaival kimunkálta. Járó K. ny. iskolapszichológus,
1971–1995 között az MTA Pszichológiai Intézet kutatójaként az iskolai osztályok szociálpszichológiá-



problémakezelésre és csoportfejlesztésre alkalmas együttmûködési modelljét. A módszer al-
kalmazása e két szakma együttmûködésére épül, így a jelen módszertani útmutató munka köz-
vetlen címzettjei mindenekelõtt osztályfõnökök és iskolapszichológusok, de természetesen
érdekes lehet mindenkinek, akit foglalkoztatnak különbözõ csoportok életének izgalmas törté-
nései, s a csapatépítõ célzatú beavatkozás lehetõségei.

Az MP lényege olyan osztályokon belüli kommunikációs és kapcsolati problémák irá-
nyított rendezése, mint a durvaság, az agresszió, a kiközösítés, a lekezelés, a klikkesedés stb.

A fenti rajzokat a „Hogyan érzed magad az osztályban?” kérdésre adták válaszul egy 11. évfo-
lyamos osztály 17 éves tanulói a fejlesztõ programnak egy olyan pillanatában, amikor a prob-
lémák megértésében a verbális eszközök már nem bizonyultak elégségesnek. Érzékletesen be-
mutatják nekünk a problémákat és a szereplõket, amikre és akikre az MP csoportfejlesztõ
program irányul. Látjuk a diákot, aki a kiváló teljesítményért való küzdelmet olyan – szinte
halálfélelemmel terhes – szorongással éli meg, amit a kötéltáncos érezhet a cirkuszban. Egy
másik rajzon az iskola egy hatalmas, bezárt, téglafal közé kényszerített medveszerû vadállat
képében jelenik meg, amely befalja az ebihalra hasonlító nebulókat, majd szinte változatlan

Járó Katalin: Osztálytükör
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jának témakörében konfliktuskutatással és a tipikus diákpályafutások vizsgálatával foglalkozott. A ’70-es
évek derekán Mérei több szempontú szociometriájának továbbfejlesztése révén munkatársával, Veres Sán-
dorral kidolgozta a csoportkutatásban azóta is sikerrel alkalmazott csoportdiagnosztikai eszközt, az ún.
hierarchikus szociometriát. A módszert a ’80-as évek folyamán irányításával az Iskolai Közösségpszicho-
lógiai Mûhely munkatársai iskolai, majd munkahelyi gyakorlati alkalmazások során komplex problémafel-
táró és konfliktuskezelõ programmá fejlesztették. Az eljárás eredeti neve Közösségek tükörben (KT),
2007-tõl viseli a Mérei-projekt (MP) nevet.

Tipikus iskolai konfliktusok – diákélmények

1. ábra



formában ki is üríti õket. Nem igazán félelmetes, de rettenetesen nyomasztó. S az osztályon
belül az élet külön tornyokba zártan zajlik, nincs közeledés, csak leszögezett, átjárhatatlan aj-
tók, a többi torony lakói idegenek, elérhetetlenek. S mekkora fájdalom, ha kiszorulsz a perem-
re, és – noha sóvárogva szeretnél – egyik körbe sem tartozol. Vannak, akiket emiatt lekezel-
nek, s a piszkálódás, megalázás nagymesterei szinte lesik az alkalmakat, hogy bármilyen
ürüggyel – olykor csak egy jó poén kedvéért – lecsaphassanak aktuális áldozataikra. Az ön-
becsülést ért vélt és valós sérelmek megtorlására a lányok pusztító pletykába keverhetik a ki-
szemelt, ellenségnek nyilvánított társukat, a fiúk konfliktusai elrendezhetõk verekedéssel,
a „mindig az erõsebbnek van igaza” alapon.

Ez az érem egyik oldala, akkor ott, abban az osztályban a rajzok többsége jelzett hasonló
problémákat. Ugyanakkor egyharmaduk derûs és boldogító élményrõl számolt be: vannak ba-
rátaim, jól szórakozunk együtt, lubickolunk, mint hal a vízben, gyönyörû almákat terem az
osztályunk fája.

Ilyen eleven hely az iskolai osztályok társadalma, a diákélet a maga örömeivel és fájdalmai-
val. Mi nevelõk óhatatlanul részt vevõ szemlélõi s részben alakítói vagyunk ezeknek az öntör-
vényû spontán történéseknek. Személyes szakmai döntésünk, hogy be akarunk-e nevelõ szán-
dékkal avatkozni a komplex folyamatba, vagy feleslegesnek, kockázatosnak, esetleg túl
bonyolultnak ítélve azt, inkább hagyjuk folyni az eseményeket a maguk medrében. Ha a be-
avatkozást választjuk, akkor azt milyen eszközökkel tegyük? Számos egyéb lehetõség között
az itt ajánlott MP csoportfejlesztõ program egyike a lehetséges módszereknek.

Az MP a komoly hazai gyökerekkel rendelkezõ szociometria iskolai alkalmazásának terén
mutat be egy olyan jelentõs továbblépést a hagyományos gyakorlathoz képest, amely az érintett

„Beavató” levél az érdeklõdõnek
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Az együttes élmény

2. ábra



közösség erõforrásaira építve foglalkozik mind az osztály, mind az egyes tanulók szintjén jelent-
kezõ problémákkal. Nemcsak felméri a helyzetet, amelyet ábrázol a szociogramon, s a nevelõ el-
dönti, miképpen tudja az információt pedagógiailag hasznosítani. A program újdonsága az
a többlet, hogy a szociometriai helyzetképet megbeszéli az érintett csoporttal. Ebben az etikailag
meglehetõsen kockázatos mûveletben a nevelõ munkáját a módszer kimunkálása idején egy spe-
ciálisan képzett3 – rendszerint külsõ – csoportszakértõ ideiglenes közremûködése támogatta.

A visszajelentés és a problémák együttes nyilvános megbeszélése mögött az a feltétele-
zés áll, hogy a sajátos szociometriai információ az osztály életében való részvételrõl, az ott ki-
alakult kapcsolatokról és szerepekrõl megfelelõ feltételek között képes mozgósítani a kortárs
csoport lappangó kreatív problémakezelõ erõit és szolidaritástartalékait. A problémák együt-
tes megbeszélése teremt alkalmat és kereteket a csoport tagjai számára számos szociális kom-
petencia – az odafigyelés, a megértés, a türelem, az önismeret, az egészséges önérvényesítés,
a jóindulatú kritika, az együttmûködés, konfliktuskezelés, a közös szabályalkotás, vitakultúra
stb.– gyakorlásához. Az MP saját élményû kompetenciatanuláshoz teremt lehetõséget, ami-
kor beépíti, beágyazza ezt a folyamatot a szociometriával azonosított helyi problémák külön-
bözõ csoportfoglalkozásokon történõ feldolgozásába.

Az osztályok tagjai szembesülve az adott csoportban fennálló komplex és korrekt helyzet-
képpel, az ún. „osztálytükörrel”, valamennyien együtt, illetve kisebb baráti csoportok keretei
között mérlegelik, miképpen válhat az együttesük olyan érdekes dolgokkal foglalkozó össze-
tartó csapattá, amely valamennyi tagját képes támogatni abban, hogy érvényesíthesse társas
igényeit és elképzeléseit. Az osztálytükör az alábbi témákkal foglalkozik.

Az osztálytükör tartalma:
1. a csoport többarcú értékrendje, a követett és elhatárolódásra késztetõ magatartási

minták, a versengõ iskolai és a kortársi modellek befolyása,
2. tekintélyi viszonyok, a belsõ szerephierarchia, az osztály életében való részvétel hely-

ben kialakított rendszere,
3. az érzelmi kontaktusok hálója, a baráti és társasági kapcsolatok,
4. az együttmûködés, illetve versengés erõi, az aktuális erõviszonyok,
5. az egyéni beilleszkedés sikerei és gondjai.

A tükörbe nézve ki-ki egyebek között azzal szembesül élményszerûen, miképpen észlelik társai
az õ aktivitását, törekvéseit, milyen helyre jelölték õt az ábrán látható tipikus pozíciók közül.

Járó Katalin: Osztálytükör
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3 Mérei-projekt akkreditált csoportszakértõ-képzés iskolapszichológusoknak és pedagógusoknak: Prob-
lémafeltárás és konfliktusrendezés tanulócsoportokban. Alapító és indító: Civitas Pedagógiai Szakmai
Szolgáltató Intézet (OKM-3/97/2007).



„Beavató” levél az érdeklõdõnek

A tükörbe nézést követõ problémakezelõ és önismereti beszélgetések eredményesen az
osztályfõnök és az említett csoportszakértõ, iskolapszichológus együttmûködésével, azaz ún.
kettõs vezetéssel bonyolíthatók le. A fejlesztõ program kerete egy többlépéses tanórán kívüli
program, amely megközelítõleg 10 délutáni találkozást és optimálisan 20 órányi csoportfog-
lalkozást foglal magában.

A Mérei-projekt fejlesztõ program a benne részt vevõk – csoportvezetõ nevelõ, csoport-
szakértõ és a csoporttag fiatalok – számára tulajdonképpen egy különlegesen izgalmas mo-
dellértékû találkozás, „együttes önismereti élményfürdõ”, egyfajta valóságshow, melynek so-
rán szinte laboratóriumi helyzetben – a hétköznapi kommunikációs szokásokat a falakon
kívül hagyva – próbálnak ki egy új nyelvet, érintkezési stílust. Ennek lényege a csoportban
a szociometria által feltárt fejlõdési problémáknak – az érdek- és értékkülönbségeknek – kor-
rekt együttes azonosítása, megnevezése, a jó hagyományok megerõsítése, a gondok, a változá-
si igények nyílt megbeszélése, a kiegyezés útjainak közös keresése, az egymást támogató, va-
lamint a közösség erejét megmutató megoldások kimunkálása.

E vállalkozás kiindulópontja az a feltevés, hogy a kortárscsoportoknak – így az iskolai
osztályközösségeknek is – természetes igénye, hogy újra meg újra elõrelépjenek az összetarto-
zás, az otthonosság, valamint a vidám és érdekes együttlétek, olykor kiváló teljesítmények
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létrehozása terén. Iskolai feltételek között – a közösségeknek elkötelezett nevelõk személyé-
ben – adott ehhez egy többlet, ami nem egyéb, mint az a professzionális erõ, amely képes hoz-
záértõ módon konstruktív irányba terelni és menedzselni a spontán, öntörvényû csoport-
dinamikai folyamatot. Ebbe kapcsolódik be olykor alkalmilag a maga kompetenciájával
a csoportszakértõ pszichológus.

Mérei-projekt – csoportfejlesztés
szociometriai és tréning módszerekkel

AMérei-projekt kérdõíves felmérésre alapozott, hagyományos és mondhatjuk optimális mûködé-
si modellje az említett módon két szakember – az osztályfõnök és egy képzett csoportszakértõ –
együttmûködését igényli, egyfajta speciálisan strukturált pszichológiai szolgáltatásnak is tekinthe-
tõ. Azt feltételezi, hogy a programra vállalkozó iskolák számára elérhetõ a kívánt szaktudás, akár
úgy, hogy van helyben pszichológus vagy pedagógus, aki kész részt venni az MP csoportszak-
értõ-képzésben, vagy legalább regionálisan elérhetõ egy pedagógiai szolgáltató központ, amely
foglalkoztat egy – több intézmény csoportfejlesztési igényeit kielégítõ – kiképzett szakembert.

Meghatározott kérdések megoldásához az iskola, a nevelõk külsõ szakértõket: orvosokat, szo-
ciológusokat, pszichológusokat vesznek igénybe. A konzultációs központ az ábrán összefog-
lalóan az iskoláknak szakmai szolgáltatásokat nyújtó intézményeket jelöli, amelyek egyebek
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Mérei-projekt – szervezeti modell
A két szakma együttmûködése

4. ábra



között foglalkoztatnak MP csoportszakértõket is.4 Az MP egy C típusú, a tanórán kívüli foglal-
kozásokra ajánlott program.

Ez a szervezet látja el az iskolapszichológusok szakmai felügyeletét, továbbképzését stb.
A nyilak a tevékenységek irányát mutatják. A szolgáltatás megrendelõje az iskola, a közvetlen
munkakapcsolat az osztályt irányító nevelõ és a csoportszakértõ pszichológus között alakul ki,
ennek lényege a problémák feltárása, azonosítása együttes erõvel, valamint konzultáció az MP
többlépcsõs folyamatában a kezdetektõl a lezárásig. A két szakember tevékenységei az osztálykö-
zösségekre és az egyes tanulókra irányulnak, a tanár a közösséget irányítja és támogatja, s eköz-
ben az egyes tanulók személyiségfejlesztését menedzseli. A csoportszakértõ pszichológus az MP
idõszakos bekapcsolásával a nevelési folyamatba az osztálybeli kommunikációs zavarok és más
feszültségek rendezését a csapat erejének mozgósításával kísérli meg, ennek érdekében tájékozó-
dik, felmér, és szembesíti a csoportot az eredményekkel. Ha szükség van rá, kiegészítésképpen,
rövid átmeneti konzultációs formában, egyénileg foglalkozik egyes gyerekekkel és szüleikkel.

A szóban forgó optimális esetben a szociometriai helyzetfeltáró diagnózis szakszerû elké-
szítésének munkálatai a csoportszakértõre hárulnak, aki egyrészt birtokában van az adatok ér-
telmezéséhez szükséges elméleti tudnivalóknak, jártas a számítógépes adatfeldolgozó prog-
ram kezelésében, ismeri az utat, ahogy a nagy mennyiségû adat integrált osztálytükörré
állítható össze, és végül van gyakorlata abban, hogyan érvényesíthetõk a szociometriai infor-
máció kezelésének meglehetõsen speciális szakmai és etikai követelményei a nyilvános meg-
beszélések során. A diagnózist követõen a problémák kezelésére szolgáló problémarendezõ és
csapatépítõ foglalkozásokat a két szakember együtt végzi egy egyeztetett – a felek sajátos kom-
petenciájának megfelelõen differenciálódó – munkamegosztás szerint.

Számos iskolában a nevelési program arculatformáló céllal hirdeti a szociális kompeten-
ciák fejlesztését, s jelen vannak olyan nevelõk, akik elkötelezettek a fiatalok közösségeiben
azok belsõ erõforrásainak felhasználásával történõ problémakezelésnek, s lelkesen vállalkoz-
nának arra, hogy némi többletmunka befektetésével osztályaikat tartalmasan együttmûködõ,
tagjait befogadó, toleráns, színes és vidám csapattá formálják. Ugyanakkor az MP mérésalapú
optimális mûködésének tárgyi és személyi feltételei napjainkban az iskoláknak csak egy véges
köre számára elérhetõek. Erre való tekintettel végiggondoltuk a Mérei-projekt szellemiségé-
nek és módszertani tapasztalatainak egy másik, ún. tréningalapú alkalmazási modelljét is. Ez
utóbbi abban tér el a hagyományostól, hogy a helyzetfeltárás, a diagnózis elkészítésében más
utat követ. Mellõzi a hagyományos fejlesztési programban önálló szakaszt alkotó kérdõíves
szociometriai felmérést, az arra épülõ diagnózis, a statisztikai adatokban gazdag komplex osz-
tálytükör elõállítását. Ezáltal nélkülözni tudja a mérésben jártas külsõ szakember részvételét,
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4 Az iskolapszichológusok foglalkoztatásának és a módszertani képzéseknek a hálózat fennállása óta több
modellje is kialakult. Napjainkban szervezõdik újjá a KLIK-ek keretei között a különbözõ pedagógiai
szolgáltatások státusa mind a fõvárosban, mind pedig egy-egy térség ellátása terén. Az MP esetében
a képzést éveken át a CIVITAS PSzSzK látta el, a konzultációs hátteret korábban és ma is az ELTE Rad-
nóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziumban mûködõ módszertani bázis nyújtja.
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viszont a kellõ hozzáértés, felkészültség, valamint a kettõs vezetés követelménye a csoport-
munka összetettsége okán ekkor sem nélkülözhetõ.

A helyzetet ábrázoló osztálytükör az újragondolt tréningalapú modellben úgy áll elõ, hogy
egymásra épülõ ön-, kapcsolati és helyzetismereti gyakorlatok során, a foglalkozásokon belül
fókuszál egy-egy fõ téma – a légkör, a társas szükségletek és sérelmek, a társas háló, a befolyás,
a „menõség” stb. – feltérképezésére. A kapott helyzetképet a csoport még akkor ott, az adott fog-
lalkozás keretében a levezetõ pedagógus segítõje irányításával meg is beszéli. Ez a diagnózis jó-
val elnagyoltabb, nélkülözi a mérés korrektségét, statisztikai megbízhatóságát, megnõ a téve-
dés veszélye. Ugyanakkor gyorsabb és ebben a keretben a feltárás a problémakezeléssel szerves
egységet alkot. A két fázis nem válik el egymástól, a csoportdinamikai válaszok azonnal spon-
tán mûködésbe lépnek. Ennek a kezelése fokozott vezetõi rátermettséget, kontrollt igényel.

Az ilyen helyzet- és önismeretre alapozott csoportmunka – akár tartalmaz kérdõíves felmé-
rést, akár nem – egyaránt meglehetõsen összetett. Mindenkor igen komoly ráhangoló, valamint
szervezési és tárgyi elõkészületeket kíván, s a szakmai és etikai követelményeknek egyaránt
megfelelõ lebonyolításhoz – mint az imént már említettük – nem nélkülözhetõek a levezetõ pá-
rosnál a speciális csoportvezetõi tapasztalatok, ilyen irányú képzettség. Ha egy iskola vállalko-
zik a Mérei-projekt tréningalapú modelljének kipróbálására, úgy a program bevezetésének idõ-
szakában feltétlenül ajánlott az MP kimunkálóival és alkalmazóival szakmai konzultációt
igénybe venni. Ezt biztosítja az „Osztálytükör jó gyakorlat”, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló
Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium mint intézmény, s az ott dogozó, a programban jártas
tanárok és pszichológusok.

Ajánlás

A csoportfejlesztõ programban való részvételrõl való döntést támogatja, hogy az „Osztálytü-
kör jó gyakorlat” az érdeklõdõ szakembereknek, tantestületeknek az MP mûködését különbö-
zõ prezentációk és konzultációk keretében mutatja be, ezek típusai az alábbiak:
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1. Általános módszerprezentáció, esetbemutatással.
2. Beavató foglalkozások a szociometriai helyzetképre épülõ konfliktusrendezés csoport-

pszichológiai, fejlõdéslélektani, valamint mentálhigiénés háttérismereteibe, a csoport-
munka speciális eljárásaiba, a hatékony problémakezelõ eszköztárába, lehetõvé téve
a programban korábban részt vevõ pedagógusok munkájának megismerését.

3. Arésztvevõk közösségfejlesztõ saját munkáját támogató konzultációk, esetmegbeszélések.
4. A gyakorlat megismerését támogató szakanyagok.



A prezentációk és konzultációk törekvése, hogy felkeltse az érdeklõdést a konfliktusrendezés-
ben és közösségfejlesztésben alkalmazható csoportmódszerek iránt, s egyúttal kedvet és igényt
ébresszen ezek alkalmazására, valamint arra, hogy az iskolákban egyre több kiképzett MP-cso-
portszakértõ tevékenykedjen. Az „Osztálytükör jó gyakorlat” keretében szervezett foglalkozáso-
kon a tapasztalatok átadása történik, hogy érthetõvé és elérhetõvé váljon, milyen nevelési törek-
vések hívták életre azt a gyakorlatot, amely az ifjúsági csoportok kreatív problémakezelõ
erõinek és szolidaritástartalékainak mozgósítását célozza meg. Szóba kerülnek e gyakorlat elmé-
leti alapjai, az iskolai osztályok történéseinek és szerkezetének ún. mikroszociológiai felfogása.
Megismerhetõk a problémák kezelésében alkalmazott csoportfoglalkozások típusai, az általuk
elérhetõ eredmények, a problémafeldolgozó csoportvezetés eszközrendszere, etikai szabályai.

Az „Osztálytükör jó gyakorlat” foglalkozásaitól az várható, hogy a résztvevõk új szemlé-
leti és módszertani ismeretekkel gazdagíthatják professzionális eszköztárukat a közösségépí-
tés, a konfliktuskezelés és a társas kompetenciák fejlesztése, valamint a hatékony lelkiegész-
ség-védelem terén. Az „Osztálytükör jó gyakorlat” során tanultak alkalmazására vállalkozó
nevelõk, iskolapszichológusok megtapasztalhatják, hogy a kortársi közösség felelõsen irányí-
tott részvétele a problémák feltárásában és a helyzet nyílt megbeszélésében javítja az osztály-
légkört, megértõbbé, befogadóbbá, toleránsabbá teszi a közösséget, enyhül az elõítéletesség,
erõsödik a csapatszellem, a konfliktusok kezelésében nõ a konstruktivitás, a tanulók partne-
rekké válnak a nevelésben. Egy összetartó csapatban nõ a nehezebben alkalmazkodó tanulók
esélye, hogy nevelõik és társaik közremûködésével javíthassanak osztálybeli hátrányosabb
helyzetükön, és sikeresebben megküzdjenek nem iskolai eredetû személyes problémákból
eredõ nehézségeikkel is. A légkör javulása jótékony hatást gyakorol a tanulói teljesítmények-
re. E szempontok mentén lehet értékelni a program alkalmazásának hatékonyságát.

Ha egy intézményben gyökeret ver egy olyan pedagógiai hagyomány, amely teret nyit ah-
hoz, hogy

� a diákok kontrollált viszonyok között részt vegyenek az osztályukon belül jelentkezõ
problémák rendezésében,

� s ez annak érdekében történik, hogy összetartó és sokoldalú, színes csapattá alakítsák
a közösségüket,

� s készek nyíltan szembenézni a fennálló helyzettel és gondokkal, valamint együtt meg-
beszélve keresni a jó megoldásokat,

akkor az egyrészt személyes és csoportszinten ad számos szociális és életviteli kompetenciá-
juk gyakorlására alkalmat. De ezen túlmenõen javul az egész iskola légköre, kommunikációs
stílusa és problémakezelõ kultúrája. Munkánkban a fentieket, az MP-csoportfejlesztés törté-
néseit és mibenlétét egy modellosztályban történt alkalmazás bemutatása illusztrálja.

Az „Osztálytükör jó gyakorlatot”, azaz a megismerkedést a Mérei-projekttel olyan szelle-
miségû intézményeknek javasoljuk, amelyeknek pedagógiai programjában fontos szerepe
van a szociális kompetenciák fejlesztésének. Kifejezetten ajánljuk olyan pedagógusoknak, el-
sõsorban osztályfõnököknek, akik hivatásuk fontos összetevõjének tekintik, hogy a maguk
eszközeivel támogassák az olyan kellemes légkörû befogadó közösségek létrejöttét, amelyek
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megvalósítják az éveken át együtt tanuló fiataloknak egy összetartó együttesbe tartozás iránti
természetes vágyát. Nevelõknek, akik hozzá szeretnének járulni, hogy növendékeik hosszú
távon a személyiségüket gazdagító örömteli élményeket õrizzenek meg osztályukról és is-
kolájukról. Pszichológusoknak, akik hisznek a csoportmunka többlethatékonyságában, és
MP-szakértõvé képezve magukat, szívesen támogatják az említett célok elérésében az osztá-
lyok és a tanulók fejlõdésének menedzsereit.

Az „Osztálytükör jó gyakorlat” alkalmazható általános iskolák felsõ tagozatán, gimnáziu-
mokban, szakközépiskolákban és szakiskolákban egyaránt. Az általa javasolt fejlesztések megva-
lósítása optimális esetben szociometriai felmérésre épül és két szakember – az osztályfõnök és
az iskolapszichológus, illetve egy felkért külsõ csoportszakértõ – együttmûködését kívánja meg.
Másrészt jelen segédlet kísérleti jelleggel bemutatja a fejlesztés lehetõségeit újragondoló tréning-
alapú variációt is, amely fokozottan épít az osztályfõnökök csoportvezetõi kreativitására.

A magyar nevelésügyben alkalmazzák a szociometriát, mind a tanárképzésben, mind a pszi-
chológusképzésben jó pár évtizede tananyag Mérei Ferencnek a több szempontú szociometria ki-
dolgozása terén végzett munkássága, mindenekelõtt a Közösségek rejtett hálózata címû munká-
ja5 Az õ pedagógus és pszichológus munkatársai, valamint tanítványai és követõi tollából bõsé-
ges hazai szakirodalom áll rendelkezésére az 1960-as évek közepétõl kis megszakítással napjain-
kig azoknak, akik tájékozódni szeretnének a módszer hazai alkalmazásáról a nevelésügy terén.6

A több szempontú szociometria alkalmazása ugyanakkor nem munkált ki olyan gyakorla-
tot, melynek során, azonosítva a problémákat, a csoport maga keresi azok megoldását. A cso-
portok számára komplex tükör elkészítésének céljaira a Mérei-féle szociometriát továbbfejlesz-
tõ csoportdiagnosztikai eljárás, az ún. hierarchikus szociometria (HSz) vált alkalmassá. Az MP
újdonsága, hogy az egy olyan problémakezelõ és csoportfejlesztõ program, amely a hierarchi-
kus szociometriára, konkrétabban az osztálytükör információnak visszajelentésére épít, ezt dol-
gozza fel különbözõ önismereti és problémakezelõ foglalkozásokon az érintett közösséggel.
Nincs elõzménye annak a munkaformának, társulási modellnek sem, amely az iskolai konflik-
tusok rendezését, valamint a szociális kompetenciák fejlesztését a tanulócsoportokat irányító
nevelõk, és az erre kiképzett csoportszakértõk együttmûködésében, egyfajta koncentrált többlé-
péses alkalmi szolgáltatásként valósítja meg. Ezek a mozzanatok jelentik a Mérei-projekt mint

Járó Katalin: Osztálytükör

16

5 Mérei Ferenc (1909–1986), nemzetközi hírû szociálpszichológus, aki a pszichológia számos területét
termékenyítette meg maradandó gondolatokkal és eredeti módszerekkel. Csoportpszichológiai mun-
kássága során leírta és elemezte az együttes élmény jelenségét, valamint kifejlesztette a társas kölcsön-
hatások feltárására alkalmas mérõeszközt, az ún. több szempontú szociometriát. Életmûvében a szo-
ciometria elõször a ’40-es évek végén, 1947–48-ban bukkant fel, mint az iskolai osztályokban
a gyerekek társas magatartásának megfigyelési módszere. De valójában a ’60-as évek második felé-
ben, a ’70-es évek elején teljesedett ki, ekkor nyert monografikus megfogalmazást is fõ mûvében a Kö-
zösségek rejtett hálózata (1971), melynek egyre újabb és újabb kiadásai jelentek meg.

6 E munkákból egy csokorravaló megtalálható a kötetünk végén, az irodalomjegyzékben, a jelen Iskola-
pszichológia sorozat 12. kötetében Sallay Hedvig–Perge Judit iskolapszichológusok „A szociometriai
módszer alka1mazása alsó- és középfokú oktatási intézményekben” címû tanulmányban mutatták be,
miként használják munkájuk során a Mérei-féle módszert (1988).



csoportfejlesztõ program tartalmi, módszertani és szervezési innovációit. Az „Osztálytükör jó
gyakorlat” célja a Mérei-projekt tapasztalatainak elterjesztése, a csoportmódszerek iránti ér-
deklõdés felkeltése.

Az innovatív gondolatok befogadásának megkönnyítésére elõzetes tájékozódásul ajánl-
hatom saját alábbi tanulmányaim valamelyikét:

� Úton az osztálybeli összetartozás felé: összjáték. Gondolatok és tapasztalatok a szocio-
metriai helyzetelemzés lehetõségeirõl pedagógiai problémák kezelésében. In: Nevelé-
si kézikönyv nem csak osztályfõnököknek. OKI Kiadó – Dinasztia Tankönyvkiadó, Bu-
dapest, 2001, 164–194.

� Az iskolai innováció és egy szakma útkeresése. Új Pedagógiai Szemle, 2009/2, 29–47.
� Mérei Ferenc (1909–1986) – Szociálpszichológia a nevelésben. Budapesti Nevelõ,

2009/4, 6–15.
� Hierarchikus szociometria. Fejlesztõ Pedagógia, 2013/3–4, 64–78.

A módszertani útmutató felépítése

A jelen útmutató – illeszkedve az „Osztálytükör jó gyakorlat” szolgáltatásához – a módszerta-
ni bemutatók és konzultációk részére szakanyagokat kínál. Abban a reményben, hogy kiemel-
ve a folyamatból a részt vevõ gyerekek élményeit, sikerül az MP ismertetését érdekesebbé,
átélhetõbbé tennünk a tõle várható hatásokat, némileg eltértünk az MP idõrendjét követõ – tán
logikusnak vagy didaktikusnak – mondható felépítéstõl. A téma ismertetésének gondolati
egységeit a következõ rendben tesszük közzé:

1. Munkánk a BEVEZETÕ-ben közzétett fogalmi alapozással kezdõdik, amely a Mérei-pro-
jekt két alkalmazási modellje számára közös fogalmi és módszertani kiindulópontokat
tárgyalja.

2. Ezt három tanulóra figyelõ egyéni esetbemutatás követi. A munka az olvasót – megke-
rülve az osztálytükör diagnózis készítésének a program gyakorlati menetrendjében ko-
rábbi fázisát – közvetlenül az esetbemutatásra kiszemelt modellosztályban lezajlott
egyik „Én, a barátaim és az osztály” nevû fejlesztõ kiscsoportos – a szociometriai pozí-
ciókat megbeszélõ – önismereti és problémakezelõ foglalkozásra kalauzolja. A fej-
lesztõ programnak ugyanis ezen a kritikus állomásán dõl el, hogy be tud-e indítani
egyes tanulóknál a korábban megismert osztálytükör a társak hathatós közremûködésé-
vel kívánatos változásokat. Az önismereti beszélgetéseken érhetõ tetten az a pedagó-
giai fordulópont – apró, de lényeges kimozdulások formájában –, amelyet az MP többi
lépése – pl. a légkör felmérése, a szociometriai helyzetfeltárás, az osztálytükör visszaje-
lentése, illetve a játszmaelemzõ vagy kompetenciafejlesztõ tréning stb. – egyrészt elõ-
készít, másrészt utólag megszilárdít. Mi három tanuló beilleszkedési gondjainak meg-
beszélését fogjuk szinte nagyító alatt áttekinteni és elemezni, mi történik az ilyen

„Beavató” levél az érdeklõdõnek

17



foglalkozáson a különbözõ szereplõk szempontjából. Láthatóvá válik az is, miképpen
realizálódik a folyamatban a kettõs vezetés, az osztályfõnök és csoportszakértõ együtt-
mûködése. Reméljük, hogy a fiataloknál várható változásokra, a külsõ és belsõ kulcs-
történésekre irányítva a figyelmet, nem okozunk zavart abban, hogy végül összeálljon
egy komplex összkép az MP lefolyásáról.

3. A foglalkozáson való vendégeskedés után kötetünk következõ részében az olvasó téte-
lesen is megismerkedhet az MP szociometriára épülõ hagyományos csoportfejlesztõ

modelljének történéseivel általában.
4. Majd a fejlesztõ projekt konkrét illusztrációja következik. Egy modellosztályról ké-

szült esettanulmány révén megismerkedünk az osztályközösség fejlesztésének lépései-

vel, azokkal az eseményekkel, amelyeknek keretei között a program megvalósult. Ezt
a folyamat idején keletkezett különbözõ dokumentumok segítségével tesszük.

5. Egy összegezõ fejezet foglalkozik a korábbi évtizedek vizsgálatainak tapasztalataira
építve az iskolai osztályok fejlõdésének folyamatával, bemutatva, miként illeszked-
nek ebbe az MP-fejlesztés beavatkozásai. A bevezetõ fejezet párjának tekinthetõ,
amennyiben az MP mindkét mûködési modelljében érvényes összefüggéseket tárgyal,
amikor megvilágítja az egyes szakaszokat jellemzõ tipikus történéseket és feszültsége-
ket egyrészt a diákok élményei, másrészt a pedagógiai tennivalók felõl. Egyúttal látjuk
a szemléleti keretet, amely mentén az MP a csoportok dinamikus fejlõdése szempontjá-
ból értelmezi az elõremutató és fékezõ hatásokat, eseményeket.

6. A csoportfejlesztõ, csapatépítõ hagyományos MP-gyakorlatot újragondoló záró feje-
zet mutatja be az osztályszintû problémafeltárás és konfliktusrendezés céljaira az azo-
nos elméleti bázison kialakított MP tréningalapú programot, annak többlépcsõs gya-
korlatait és a megvalósításukra vonatkozó elképzeléseinket, amely a mérést kiváltva
némileg módosítja a hagyományos modellt

A kötethez tartoznak mellékletek, melyek néhány fontos kiegészítõ információt tartalmaznak.
Egy módszer bemutatása óhatatlanul a tennivalókra fókuszál, hogy aki majd utánunk al-

kalmazni kívánja, áttekinthesse, mire vállalkozik. Mi is ezt tettük, ugyanakkor egy igen bonyo-
lult dinamikus rendszer fejlesztését célozva azt is be szerettem volna mutatni, milyen az MP
beavatkozó akcióinak fogadtatása az ifjúsági csoportokban, hogyan reagálnak ezekre a részt
vevõ fiatalok. A szöveget itt-ott megjegyzések, kommentárok szakítják meg, melyek egy-egy
lépés kapcsán, a személyes dilemmáim alapján arra irányítják a figyelmet, mit érdemes a cso-
portmunka folyamatában egy szakembernek a cselekvés elõtt felelõsen végiggondolni. A kötet
összeállítása és írása közben lelki szemem elõtt váltakozva hol a tanár, hol az iskolapszi-
chológus kollégák villantak fel, olykor az egyik, máskor a másik körnek fogalmaztam, az õ elv-
ben felmerülõ kérdéseikre válaszoltam, nekik érveltem abban a meggyõzõdésben, hogy igazán
eredményesek csak együtt lehetünk. A könyv komplex tartalmakat közvetítõ többrétegû szer-
kezetének áttekintését ábrákkal, táblázatokkal, fotókkal, gyerekek rajzaival és grafikai eszkö-
zökkel igyekszünk az olvasó számára megkönnyíteni. A használt jelzések tára az alábbi táblá-
zatban látható.

Járó Katalin: Osztálytükör
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„Beavató” levél az érdeklõdõnek

Köszönöm az érdeklõdést és kellemes további ismerkedést kívánok az MP-vel, hátha
kedv támad a kipróbálásához is.

Az Osztálytükör kötet kivitelezésében az ábrák és jelek elkészítésében részt vettek: Karginov
Allen, Sarkadi-Nagy Szilvia, Saródy Vera, Tóth Róza. Odaadó hozzájárulásukat ezúton is kö-
szönöm.

Járó Katalin
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Jeltár 1.

Szövegtípusok

Jel Jelentés

Jegyzõkönyv,
dokumentum

Gondolkozzunk el
rajta együtt

Lényegi ismeret,
definíció

Közérdekû hirdetés,
tájékoztatás
(Szócsõ)

Jeltár 2.

MP-lebonyolítók

Jel Jelentés

Tanár

Pszichológus,
csoportszakértõ

Kettõs vezetés

Jeltár 3. Csoportjelenségek,

fontos fogalmak

Jel Jelentés

Osztály mint

kortárscsoport

Iskolai osztály

„Jócsapat”

Közös cél

Együttes élmény,
összetartás

Peremhelyzet

Klikkek

Tagolódás,
alcsoportok

Barátság

Baráti kör

Mérei-projekt

KT –
Adatfeldolgozó
program

Jeltár 4.

Tipikus tanulói magatartások

Jel Jelentés

Fizikai agresszió

Verbális agresszió,
„bunkóság”

Menõk, az elismert
értékek képviselõi

Csendes

Jeltár 5.

Az MP-csoportfejlesztés:

keretteremtési mûveletek

Jel Jelentés

Szerzõdés
a célokról és
keretekrõl

Megállapodás:
védelem – engedély

Érintkezési
szabályok

Etikai dilemma

Közös mérlegelés
és döntés

Jeltár
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Jeltár 6. MP –

csoportdiagnosztikai módszerek

Jel Jelentés

Osztálytükör

Egyéni

szociometriai profil

Személyes

kapcsolati háló

Osztálylégkör

feltárása

Társas szükségle-
tek, sérelmek azo-
nosítása

Helyzetek elemzése

Adatrendezés

Jeltár 7. MP – Csoportfejlesztõ

foglalkozások: mûfajok, lépések

Jel Jelentés

Közös megbeszélés

Kiscsoportos

munka

Egyéni munka

Szociális
készségfejlesztés,
önérvényesítés

Társas támogatás

Önismeret

Sokszínûség
azonosítása

Konfliktusrendezés,
békéltetés

Játszmák elemzése

Kiindulópont
a változás felé

Új szabályok
alkotása

Értékelés, lezárás

Érzelmi feloldás,
közös öröm,
csapatépítés

Távlati tervek,
nevelési stratégia

Jeltár 8. Csoportfejlesztõ

gyakorlatok elõkészítése

Jel Jelentés

A foglalkozás célja

Helyszín

Ütemezés

Idõtartam

Eszközök

Forgatókönyv

A gyakorlat
kockázata,
vészcsengõ

Lehetséges másik út

A folytatás iránya

Jeltár (folytatás)
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A Mérei-projekt

A Mérei-projekt egy többlépcsõs pedagógiai célú csapatépítõ és közösségfejlesztõ eljárás,
amely iskolai osztályokban csoportkonfliktusok kezelésére, az együttmûködés fejlesztésére,
a légkör javítására alkalmas. A csoportok légkörét, problémakezelõ, valamint kommuniká-
ciós és kooperációs kompetenciáját optimalizálja azáltal, hogy a szociometriai információ
együttes feldolgozása során nyílt megbeszélés tárgyává tesz olyan érintkezésbeli feszültsége-
ket, mint a durvaság, a lekezelés, a kiközösítés, a klikkesedés stb.

Eredetileg az Iskolai Közösségpszichológiai Mûhelybe (IKP) tömörülõ iskolapszichológu-
sok alakították ki, és alkalmazzák 1981 óta (eredeti neve: Közösségek tükörben KT-program).
2008 óta a módszer szakmai felügyeletének és fejlesztésének feladatát a Mérei Szociometriai
Mûhely Egyesület, valamint az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló
Gimnáziumban mûködõ módszertani bázis látja el.

Az MP jellemzõi

Az MP változásokat menedzselõ szolgáltatás, amely az iskoláknak, elsõdlegesen az osztályfõ-
nököknek egy néhány hétre kiterjedõ helyzetelemzõ és problémarendezõ együttmûködést kí-
nál a program használatára kiképzett közösségpszichológussal, tanórán kívüli (nem szakrend-
szerû) szociális kompetenciafejlesztés témakörben.

� Az ún. osztálytükör formájában visszacsatolja a szociometriai információt a közösség-
nek, láthatóvá teszi a szociogramot, valamint a diákok egyénileg kezükbe kapják szo-
ciometriai profiljukat, ami megjeleníti számukra, miként látja a csoport közvéleménye
a viselkedésüket, jelenlétüket.

� A feltárt helyzet és a problémák többféle csoportos beszélgetés keretében – helyzet- és
önismeret, probléma- és konfliktusazonosítás, csoportvita, tárgyalás stb. – kettõs veze-
tésû szakszerû irányítás mellett együttes feldolgozásra kerülnek. A szociometriai hely-
zetkép együttes megbeszélése képes mozgósítani a kortárscsoport lappangó kreatív
problémakezelõ és szolidaritási erõit. Ezáltal alkalmas eszköze annak, hogy a helyi
problémák különbözõ csoportfoglalkozások keretében történõ feldolgozásába ágya-
zottan saját élményû társas kompetenciatanulást valósítson meg.

� Alapfeltevése, hogy az igény egy összetartó csapatba tartozásra egyike a fontos hu-
mán szükségleteknek, amelyre a serdülõkor kifejezetten érzékeny.

� A helyzet feltárása, s ezen belül a problémák azonosítása a hierarchikus szociometriá-
val (HSz) történik.

� Az adatok feldolgozását, az ábrák, listák elõállítását a Közösségek tükörben (KT) szoft-
ver végzi, az adatok értelmezésének elméleti háttere az iskolai osztályok mikroszocio-
lógiai felfogása.
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� A magatartási problémák mint kommunikációs zavarok értelmezésében és kezelésé-
ben a tranzakcióanalizis (röviden TA) játszmafelfogására épít. A konfliktuskezelõ és
csapatépítõ beavatkozás iránya – a diákjátszmák minimalizálásával – a légkör optima-
lizálása, az összetartás, a jó csapatélmény erõsítése.

Az iskolai osztályok mikroszociológiai felfogása

A Mérei-projekt az iskolai osztályok értelmezésében nem a pedagógiai osztályfogalmak vala-
melyikére alapoz, hanem egy szervezetpszichológiai, ún. mikroszociológiai csoportkoncep-
cióra épít, melynek legfontosabb ismérvei az alábbiak:

MP – csoportkoncepció
1. A kettõs meghatározottság elve: az érték- és normaképzõdés, a szerephierarchia intézmé-

nyesülése, valamint a személyes kontaktusok alakulása két hatás – a szervezeti és a csoport,
másképpen a befogadó intézmény céljai iránt lojális és a kortársi társas szükségletek kielégí-
tésére törekvõ szuverén törekvések – kölcsönhatásának és ütközésének termékeként állnak
elõ. Gyakran mint formális és informális történéseket különböztetik meg ezeket.

2. Hierarchikus, vertikális tagolódás: a közös tevékenységek és az együttlétek során külön-
bözõ befolyással bíró és azt nélkülözõ rétegek választódnak ki, bizonyos terepeken polari-
zált viszonyok jönnek létre, ahol a kisebbség olyan privilégiumokhoz jut, illetve bélyegeket
kap, melyekbõl a többség egyáltalán nem részesedik.

3. Horizontális tagolódás: a kettõs meghatározottságnak megfelelõen mind a szervezeti
célok megvalósítása, mind pedig a csoporttagok társas szükségleteit kielégítõ közös tevé-
kenységek során különbözõ funkciók, részvételi formák, szerepek és értéktételezések diffe-
renciálódnak, valamint ezek mentén személyes kapcsolatok, szövetségek alakulnak. E fo-
lyamatok keretei között formálódik az egyén pozíciója – részvétele, szerepe, befolyása,
érzelmi elfogadottsága, személyes hatékonysága – a társas térben.

4. Dinamikus erõtér: A csoport közös céljai és értékprofilja, arculata az eltérõ érdekeket és ér-
tékeket képviselõ lojális és szuverén erõk összefogásának és versengésének, olykor megüt-
közésének folyamataiban, lappangó feszültségek és nyílt konfliktusok formájában alakul ki
és változik meg.

5. Fejlõdõ szociális rendszer: a fejlõdés szakaszos, s a folyamat strukturálisan és minõségi-
leg korrekten azonosítható etapokra tagolható.

Járó Katalin: Osztálytükör
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A személyes rokonszenvi háló, a baráti körök és társaságok, a közeliek, a szövetségesek,
a megtûrtek, a kívülálló idegenek köreinek elkülönülése kapcsolatban áll a kiscsoportok érték-
elkötelezõdésével, azzal, hogy a tanulást, a szorgalmas és eredményes munkát, vagy az
együttlét és szórakozás örömeit helyezik inkább elõtérbe. Az osztályélet dinamikáját elsõdle-
gesen a különbözõ értékorientációjú alakzatok, szövetségek közötti versengés, esetleg ellen-
ségeskedés, illetve együttmûködés határozza meg. Olykor megmerevedhetnek a konfliktu-
sok, de akár spontán módon, akár pedagógiai beavatkozás következtében az intézményhez
tartozás utolsó pillanatáig van esély pozitív irányú – a személyes, illetve csapatigényeket fel-
szabadító, az összetartozás élményét elmélyítõ – változásra. A közösségek a találkozás pilla-
natától a formális elbúcsúzásig egy többszakaszos – fészekrakás, önmeghatározás, értékváltó
átstrukturálódás, összetartozás – fejlõdési utat járnak be. (Errõl részletesebben lehet olvasni
a Csoportfejlõdés iskolai osztályokban címû összegzõ fejezetben a 127–143. oldalon)

A Mérei-projekt az osztályok fejlõdési útját követi és menedzseli azáltal, hogy a hierar-
chikus szociometriai feltárás az osztálytükör révén pontos képet ad a közösségnek arról, hol
tart éppen a fejlõdésben, milyen közös értékeket munkáltak ki, milyen erõk állnak az egyes tö-
rekvések mögött, milyen szintû az együttmûködés, milyen feszültségek, ütközések okoznak
aktuálisan rossz közérzetet, milyen továbblépési alternatívák vázolhatók fel. A tanulókban az
osztályukról addig élõ hétköznapi kaotikus élmények egyszer csak egy strukturált kép formá-
ját öltve – hierarchikus szociogramként – nagyító alá kerülnek és tudatosulnak. Ennek az in-
formációnak a birtokában közösen végiggondolhatóvá válnak a belsõ viszonyok, a személyes
és a közös törekvések, a mozgás iránya.

Az iskolai osztályoknak ezt a megközelítését, amely összetett mikrotársadalomként vizs-
gálja a bennük keletkezõ vertikális és horizontális társas struktúrákat, valamint a légkört meg-
határozó erõket – mikroszociológiainak nevezzük. Az MP feltételezi, hogy ez a felfogás azál-
tal, hogy sokoldalú strukturált és dinamikus, valamint a fejlõdéssel is számoló képet ad az
osztályok társadalmáról, alkalmas lehet arra, hogy közösségfejlesztõ pedagógiai törekvése-
ket alapozzon meg, különös tekintettel azokra, amelyekben fontos szerepet tulajdonítanak az
öntevékenység, az önszervezõdés, az önálló problémamegoldás mobilizálásának, másképpen
fogalmazva a demokratikus állampolgári kompetenciák fejlesztésének.

A Mérei-projekt alkalmilag meghívott vendég, egy idõben körülhatárolt akció az isko-
lákban. Az egyéni és közösségi változások menedzselése a pedagógusok, és kiváltképpen az
osztályfõnökök mint hivatalos vezetõk szakmai hatásköre. Mikroszociológiai megközelítés-
ben a csoportvezetõ nevelõ egy elsõdleges szervezeti egység kinevezett irányítója, amely
egység egyúttal egy spontán, öntörvényû kortársi társulás, a maga belsõ társas és érzelmi igé-
nyeivel és törekvéseivel. S az utóbbiak nem mindig állnak összhangban az intézmény peda-
gógiai célkitûzéseivel és eszményeivel. Elhivatott osztályfõnökök éppen ennek a konfliktu-
soktól sem mentes viszonyrendszernek a konstruktív kezelésében látják a feladatkörük
speciális szakmai kihívását. Akkor érzik magukat eredményesnek, ha sikerül a nevelési cé-
lok és ifjúsági törekvések között viszonylagos összhangot teremteni és növendékeik örülnek
annak, hogy jól érzik magukat az osztályukban és büszkék az iskolájukra.
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Egy nyolcadikos osztály hierarchikus szociogramja7

Az osztályok szerephierarchiája

A szerep szociometriai megközelítésben azt írja le, ahogy a csoport tagjai egymás jelenlétét,
közremûködését az osztály életében észlelik, s ezt a kérdõív nyelvén regisztrálják. Egy-egy
személynek lehet több szerepe, de ezek közül valamelyik meghatározó módon kifejezi rész-
vételét és elkötelezõdéseit az osztálybeli érték- és kapcsolati kihívások iránt, ez az ún. fõ sze-
rep, a többi általában ennek eszközeként funkcionál. A szerep egyik oldala egy számon tar-
tott speciális tevékenység vagy tulajdonság. A másik pedig a befolyás mértéke, amit a társak
elismeréseképpen a többiek kontrollálásában biztosít a betöltõjének, azaz kijelöli a helyét,
ún. státusát a kettõs meghatározottságú – iskolai értékek, kortársi értékek – befolyásolási
hierarchiában.

Az itt következõ ábra egy 12 középiskolai osztályt érintõ szociometriai kutatás eredmé-
nyei alapján kidolgozott sémája az osztályokban tipikus szerephierarchiának.

Járó Katalin: Osztálytükör
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5. ábra

7 A csoport tagjait a kis négyzetekben feltüntetett monogram jelöli, a vonalak közöttük a kölcsönös ér-
zelmi választás jele, több vonal többszöri kölcsönös választást jelent és erõsebb kötõdésre utal, a hie-
rarchiabeli hely a társaktól kapott szavazatok mennyisége szerint alakul. Az ábra a saját iskolapszicho-
lógusi praxisomból származik, vizuális alkotóeleme az osztályokban tartott visszajelentésnek, az ún.
tükörnek, ahol szociogramnak – a tanulók nevét feltüntetõ – verzióját alkalmazzuk. Azért esett a vá-
lasztásom erre a csoportra, mert ott a diákok beleegyeztek abba, hogy a róluk készült szociogramot
nyilvános bemutatásra felhasználjam.



Az egyes osztályok szerephierarchiája a fenti sémának valamilyen egyedi konkrét verzióját
képviseli, amelynek feltárása – mint az imént már említettük – az MP keretei között a hierar-
chikus szociometria (HSz) módszerével történik, s az adatok rendezését, az ábra elkészítését
a Közösségek tükörben (KT) számítástechnikai program végzi. A fenti szerephierarchia séma
játékos képi megfogalmazását láthattuk korábban a 3. ábrán.

Az egyes tanulók osztálybeli helyzetét, társas pozícióját a HSz több szempontból komple-
xen írja le az alábbi dimenziók mentén:
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Középiskolai osztályok szerephierarchiája
– a részvételi módok arányai

6. ábra
Az ábra az 1991–92-ben közvetlenül a rendszerváltást követõen végzett terepvizsgálatban szereplõ három
zuglói gimnáziumból kikerülõ 12 középiskolai osztály (N–367), szerephierarchiájának sematikus összeg-
zése. Bal oldalon találhatók az iskolai elvárások, a jobb oldalon a kortársi normák mentén szervezõdõ diák-
szerepek. A százalékos érték a szerep képviselõinek az egész mintához viszonyított arányát mutatja. A hie-
rarchia a szereplõket övezõ társas figyelem átlagos mértékét fejezi ki (Járó, 1998).



Társas pozíció – dimenziók
Érzelmi befogadott-
ság, baráti körök

hely a kölcsönös érzelmi kapcsolatok hálójában

Státus a befolyás mértéke, mértékadó jelenlét, hely a vertikális rétegzõdés-
ben

Részvétel és szerep hely a szereprendszerben, elismerten képviselt értékek – pozíció a ho-
rizontális tagolódásban

Presztízs személyes hatékonyság, a kapott társas figyelem mértéke szerint
hely a jelentõségi, elismertégi rangsorban

Népszerûség hely a vonzalmi rangsorban

Hierarchikus szociometria – a felmérés módszere

A hierarchikus szociometriára (HSz) úgy tekinthetünk, mint egy a társadalomtudományok
számára továbbgondolásra inspiráló gondolatkörnek – a szociometriai kiscsoportelmélet és
mérési technika fejlõdésének – egyik állomására, amely az elõdeivel való párbeszédben ala-
kult ki. Az alapok Moreno8 munkásságának szociometriai korszakához köthetõk. A közvet-
len trambulint ugyanakkor a Mérei-féle több szempontú szociometria képviselte. A HSz mód-
szer változatlanul szervezetek elsõdleges formális egységeiben, így pl. iskolai osztályokban
alkalmazható kérdõíves csoportdiagnosztikai mérõeszköz maradt, amelynek a neve ugyanak-
kor jelzi azoknak a módosításoknak az irányát, melyeket 1976–78-ban az MTA Pszichológiai
Intézetének kutatói, Járó Katalin és Veres Sándor dolgoztak ki.

A morenói hagyományos szociometriát követi a HSz abban, hogy a tagok egymásra
adott érzelmi választásai alapján grafikusan ábrázolja a kapcsolatok hálózatát, az ún. szo-
ciogramot. A hierarchikus rétegzõdés jelenségét az „érzelmileg gazdagok és az érzelmileg
szegények” megkülönböztetésével már õ is azonosította, de természeti adottságnak ítélve
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8 Moreno, Jacob Levy 1892–1974, a szociometria atyja, de emellett maradandót alkotott a csoportterá-
pia és a pszichodráma területén is, s ezek pályájának különbözõ korszakait fémjelezték, a szociometria
a ’30-as években bontakozott ki, Fõ mûve a Who shall survive? 1934-ben, majd 1954-ben jelent meg.
Az ötvenes évek után már más témák, elsõsorban a pszichodráma kerültek munkássága centrumába.
A bennük zajló közvetlen érintkezéssel jellemzett ún. face to face – közvetlenül szemtõl szembe – kis-
csoportok kutatása napjainkban a szociálpszichológia egyik önálló területe, amely Morenót Lewin
mellett az alapítók között tiszteli.



a jelenséget, érdemben nem foglakozott vele. A Mérei-féle több szempontú szociometria
a csoportban szövõdõ kapcsolatok vizsgálatában túllépett az érzelmek kizárólagosságán,
ami Morenónál uralkodó volt, és nevének megfelelõen több szempontból elemezte a kis-
csoportokat, a kohézió mellett kiterjedt a figyelme egyebek között a szerepekre és a nor-
mákra, valamint a központ és a perem szerkezeti elemeire is. Kiemelten foglalkozott
a nagy hatású, a társak szemében vonzó informális vezetõk szociometriai helyzetével.
A hierarchiában elfoglalt helyük meghatározására önálló mutatót dolgozott ki, az ún. jelen-
tõségindexet, ami a tagok által a társaiktól kapott összes szavazat mennyiségének rangso-
rán alapult.

A HSz Mérei szellemében a csoporttagok szerepeinek és befolyásának elemzését a cso-
porttagok olyan választásaira építi, amelyekben õk több szempont mentén különbözõ funk-
ciókra és tulajdonságok szerint jelölik egymást.

A HSz legfontosabb újításai az elõdei leírásához képest a következõk:
1. Elméleti és statisztikai téren továbblépett a csoportbeli informális hatalom vizsgála-

ta terén. A szavazatok eloszlási típusainak meghatározása, a polarizáló, a kontinuális, vala-
mint az egális válaszeloszlások – mint lényegileg különbözõ szervezõdési elvek – korrekt
megkülönböztetése kiszámíthatóvá tette a tagok csoportbeli befolyását. Elemezhetõ lett e be-
folyás pszichológiai természete annak fényében, hogy a vertikális csoportszerkezet felsõ ki-
emelt, ún. hatalmi rétegébe tartozó, különbözõ szerepeket ellátó, a többség elismerését élvezõ
jelentõs csoporttagok helyzete mennyiben jelentett polarizált elkülönülést, illetve mennyiben
képviselt szerves beletartozást a csoport együttesébe.9

2. A társas jelentõség vizsgálatával Mérei által indított kezdeményezést vitte végig
a HSz azzal a szemléleti fordulattal, hogy elõdeitõl eltérõen a szervezeti viszonyok között
mesterségesen létrehozott csoportokban a hierarchikus szervezõdést tekinti a csoport gerin-
cét adó alapszerkezetnek, és az érzelmi kapcsolatokat is ezen a vertikálisan tagolt háttéren te-
szi vizsgálat tárgyává. Ezt jeleníti meg vizuálisan a hierarchikus szociogram. Az itt követke-
zõ két szociogrammal kívánjuk érzékeltetni a két megközelítés szemléletmódjának látható
különbségeit, ezek egyazon csoportra vonatkozóan együtt tárják elénk a klasszikus és a hierar-
chikus változatot.10
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9 A HSz módszer statisztikai újításai Veres Sándor elgondolásaira épültek, kimunkálásukat együtt vé-
geztük, amikor munkatársak voltunk az MTA Pszichológiai Intézet Személyiség-lélektani Osztályán,
az eljárás bevezetését a tudományosan minõsített eredmények világába az õ doktori és kandidátusi ér-
tekezései végezték el (Veres Sándor, 1987, 1990, 1993).

10 A két szerkezeti ábra saját 1974-ben végzett kutatásaim terméke, az elsõn a Mérei-féle, a másodikon
a hierarchikus szociogram látható.
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A hierarchikus ábrázolásmód szakítást jelentett azzal a pszichológiai indíttatású csoport-
koncepciókba mélyen beivódott hagyományos képzettel, hogy a befolyás a centrumból hat
a perem felé, a hatékony tagok a kapcsolati háló középpontjában, ún. magjában helyezkednek
el (Nortway és Weld, 1971).11
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Osztályok társas szerkezete

7. ábra

11 A csomópont és a hierarchia, a központ és a csúcs közötti képzavar feszültsége súgta azt az ötletet,
hogy nézzünk rá az ismerõs jelenségekre úgy, hogy a hierarchia legyen a keret, amibe a társas kapcso-
latok belerajzolódnak. Így ne nyelhessék el többé a kapcsolatok a hierarchiát mint láthatatlant, amirõl
legfeljebb csak mellékesen, járulékos elemként beszélünk. Méreinél a szociogramok a Kölcsönösségi
mátrix alapján a kapcsolatok szerkezetének elemzésére szolgálnak, s a perem-, valamint centrumbeli
társas pozíciók adatainak feldolgozásával mutatók képezhetõk a légkör, a kohézió megragadására.
A jelentõségi rangsorok a Gyakoriság tábla felhasználásával készülnek, s a hierarchia elemzése olyan
független eleme a vizsgálatoknak, amely vizuálisan nem képezõdik le.



A hierarchikus szociogramon a felsõ rétegekben helyezkednek el azok a csoporttagok,
akik valamely – követésre vagy éppen ellenkezõleg elhatárolódásra serkentõ – viselkedésük-
kel magukhoz vonzották a társak többségének (50% és több) figyelmét. Tekintve, hogy a ki-
emelkedõ figyelemkoncentrálódás mellett olykor a csoport tagjainak többsége az adott terü-
leteken egyáltalán nem kap jelölést, a kiválasztottak oldalán a pozitív értéket képviselõ
magatartások (kiemelkedõ teljesítmény, vezetõi képesség, igény a társaságára stb.) mint pri-
vilégiumok, negatív esetben (zavar mást, helyét keresi stb.) mint bélyegek intézményesül-
nek. Az elõzõ testesíti meg a csoport által kimunkált plurális értékrendben a vonzó, követés-
re késztetõ referenciális magatartási mintákat, az utóbbi az elhatárolódásra, távolságtartásra
késztetõ és diszkriminációt eredményezõ negatív viselkedési modelleket.

A hierarchia középsõ rétegeibe olyan csoporttagok kerülnek, akiknek szerepeit kisebb
csoportok tartják számon, a szavazatok koncentrációjának mértéke esetükben nem éri el a cso-
porttagok felét, azaz 50%-nál alacsonyabb. Az alsó rétegekbe kerülnek azok, akiket társaik
kevésbé tartanak számon, az átlagosnál kevesebb figyelemben részesülnek, az általuk kapott
szavazataik koncentrálódásának mértéke nem éri el a szerepküszöböt, alacsonyabb, mint ta-
gok számának 25%-a.

A fenti ábra jól mutatja, hogy a sok kölcsönös kapcsolat, mint a társakra gyakorolt érzel-
mi hatás és a sok funkcionális szavazat mint alkalmasság, azaz a rátermettségbõl eredõ hatás
két önálló dimenziója az egyén pozíciójának. Lehetnek valóban olyan tagjai a csoportoknak,
akikre mind a két sajátosság jellemzõ (lásd a 7. ábrán a 6. tanulót.). Mérei jelentõségmutatója
az utóbbiakra fókuszál, mint akikre különös felelõsség hárul a csoport és az intézmény közöt-
ti közvetítésben.

Ugyanakkor mindig vannak olyan csoporttagok is, akiknél külön-külön csak az egyik je-
lenik meg. Ismerjük azokat, akikkel sokan barátkoznának, szívesen lennének velük együtt,
mert ez kellemes, de nem jeleskednek semmiféle funkcióban (lásd ugyanott a 2., 14. és
15. tanulót.), mellettük ott találjuk azokat, akikre valamiért oda kell figyelni, mutatják külön-
féle rátermettségüket, extra teljesítményeiket, vagy furcsák valamiben. Lehetnek kiválóak
egy-egy területen, tájékozottak a történelemben, a politikában, vagy bélyeggyûjtõk, muzsi-
kusok, sportolók, állatbarátok, horgászok stb… Ugyanakkor nem olyan kellemesek partner-
ként, talán még néha különc csodabogaraknak is tartjuk õket (20-as vsz.). Az ábra szerint
a kölcsönös kapcsolataik révén csillag pozícióban lévõk, a 6., illetve a 14. és 15. számú sze-
mélyek eltérõ rétegekbe kerültek szerepeik jelentõsége szerint, s egyedül a 6-os közülük, aki
a felsõ rétegnek is tagja lett.

3. A hierarchikus szociometria alkalmazásának gyakorlata a statisztikai és ábrázolás-
technikai változtatások nyomán idõvel tartalmi fejlesztéseket is szükségessé tett. A csoport-
koncepció újragondolása, a mikroszociológiai csoportfelfogás kimunkálása alapján to-
vább differenciálódott a Mérei-féle több szempontúságot képviselõ kategóriarendszer (Járó
K., 1990, 1992).
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Amíg Mérei a csoport irányításának funkcióját, a közvetítést a csoport és az intézmény között
tette hangsúlyossá, úgy a HSz továbblépett a kritika, a szembehelyezkedõ oppozíció (szóvá te-
szi az igazságtalanságot, véleményt nyíltan mond stb.) feltárásának irányába. Élesebben hatá-
rolja el a szervezeti követelményeknek megfelelõ lojális megnyilvánulásokat a csoport szuve-
rén törekvéseit, az ifjúsági igényeket kifejezõ viselkedésformáktól, amilyen pl. a humor,
a nevettetés, a közös szórakozások, a szabadidõ eltöltésének különbözõ formái. Az adatok ren-
dezése megmutatja egyrészt azt, milyen szinten intézményesültek, képeztek csoportnormá-
kat, mintákat, szerepeket ezek a különbözõ magatartások, másrészt azt, hogy érzelmileg me-
lyik mennyire támogatott, hogyan erõsíti vagy feszíti szét az egyik vagy a másik a társas
kapcsolatok hálóját. A csoportprofil kettõsségét, a szervezeti lojalitás és a csoportszuvereni-
tás értékeit megkülönböztetõ vizsgálat a horizontális szerkezetben kristályosította ki az osztá-
lyokban informálisan intézményesült többarcú plurális szereprendszert.

4. A választási stratégiák vizsgálatának technikája – ami a HSz-nek egy további számítá-
si újítása – módot ad az alcsoportok közötti erõviszonyok, az aktuális dinamika statisztikai-
lag korrekt azonosítására is. A személyek által kapott szavazatokból egy statikus hierarchi-
kus struktúra tárul fel, benne az egyéni pozíciók korrekt többdimenziós – státus, szerep,
presztízs, népszerûség, befogadottság – azonosításával. A stratégiavizsgálat ezzel szemben
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A HSZ mikroszociológiai csoportfelfogása és kategóriarendszere
A csoportfunkciókat jelölõ kategóriák 1-tõl 8-ig és

illusztrációképpen néhány odatartozó kérdés rövidített formában

8. ábra



a csoporttagoknak a struktúra fenntartásában való cselekvõ aktivitására kérdez rá. A fókuszá-
ban a tagok választói magatartása áll, az a kérdés, hogy a saját helyükön, pozíciójukban ki-
ket, milyen helyzetû társaikat jelölik közeli barátjuknak, s kiket tartanak alkalmasnak külön-
bözõ funkciók betöltésére.12 A csoport egészére nézve feltárul, hogy egyes baráti körök, vagy
a hasonló funkciót ellátók, mennyire összetartóak érzelmileg és mennyire egységesek értékté-
telezéseiket, a csoport normáit illetõen, kiderül, milyen téren mutatkoznak nézeteltérések
ezen alrendszerek között.

A mások számára kiadott választások vertikális és horizontális irányának és arányának
feltárása a HSZ-nek a csoportdinamikát vizsgáló ún. erõtérelemzõ eljárása. Általa feltárható
lett például, milyen mértékben járul hozzá a vezetõ, normaképzõ, hangadó réteg a saját helyze-
tének megerõsítéséhez, és mennyi ebben a szerepe az õket követõ többség egyéb rétegeinek.
A csoport valós erõterét az a komplex elemzés tárja fel, amely azonosítja egyfelõl, hogy egy
adott fejlõdési szinten milyen mértékû az együttmûködés a csoport szervezeti és szuverén tö-
rekvéseit képviselõ alrendszerei között. Ez a csoportot alkotó különbözõ baráti, illetve funk-
cionális körök egymásra adott érzelmi és szerepválasztásainak kölcsönössége alapján álla-
pítható meg. Másfelõl a rokonszenv megvonása, vagy a funkcióra jelölés megtagadása
közöttük jelzik, milyen rejtett ambivalenciák, egyoldalúságok jellemzõek az egymáshoz fûzõ-
dõ viszonyukra. Megállapítható, milyen természetû vajon a feszültség, inkább tekinthetõ az
egészséges versengés megnyilvánulásának, vagy kimeríti a rejtett, illetve nyílt ellenségeske-
dés kategóriáját. Ez az elemzés hordozza a módszer prognosztikus – bizonyos történéseket
elõrejelzõ – tartalékait.

Nagy elõrelépést jelentett a HSz fejlõdésében, amikor a módszerrel feltárt adatok rende-
zésének, a statisztikai feldolgozásnak a funkcióit átvette a számítógép. A jelenleg mûkö-
dõ adatrendezõ szoftver – a Közösségek tükörben (KT) nevet viselõ program – alkalmazása
kiterjed az adatok bevitelétõl, azok rendezésén keresztül, napjainkban már a grafikus mûvele-
tekre is, interaktív formában képes a szociogram elkészítésére.13
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12 Az ilyen adatokat az egyes kérdésekrõl készülõ Kölcsönösségi mátrix tartalmazza.
13 A „KÖZÖSSÉGEK TÜKÖRBEN” programcsomag az 1998–99-es tanév során a Soros Alapítvány tá-

mogatásával programozástechnikailag új alapokra helyezte a HSz feldolgozását végzõ korábbi szoft-
vert. Megteremtette az osztályközösségek szakértõk által irányított fejlesztõ tevékenységéhez a háló-
zati alkalmazás hardver- (web és SQL szerver) és szoftverfeltételeit. A rendszer mûködésének
infrastrukturális háttere az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
korszerûen felszerelt számítástechnikai laboratóriuma (20-nál több gép, hálózati rendszer, szerver,
nyomtatási és vetítési lehetõség). A szoftver alkotói: Hatvani Zoltán, Nagy Attila, Szalina Sándor,
munkájukat Szatmári Kálmán mint rendszergazda koordinálta.
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Miért Mérei?

A korábban, 1981-tõl „Közösségek tükörben” néven futó csoportfejlesztõ program 2007-ben
vette fel Mérei Ferenc nevét, amit büszkén visel abban a reményben, hogy méltó módon tudja
megõrizni a hazai nevelésügy és a pszichológia e kiváló képviselõjének emlékét.

Mérei munkásságának oktatáspolitikusként (1945–1950), s a gyermeklélektan és szociál-
pszichológia határterületeit kutató tudósként egyik központi kérdése volt, miképpen lehetne
optimalizálni az oktató-nevelõ tevékenységet a szociálpszichológia eredményeinek felhasz-
nálásával. Elkötelezetten vett részt pedagógusok továbbképzésében és igen sokakat nyert
meg közülük a szociometria ügyének, a módszer alkalmazásának és fejlesztésének.

Az imént említettük, hogy a fejlesztõ programban alkalmazott hierarchikus szociometria
Mérei több szempontú szociometriájából fejlõdött ki. Ugyanakkor nemcsak a csoport diagnosz-
tizálásának eszköze kötõdik az õ munkásságához, hanem a közösségfejlesztés, a probléma-
kezelés mibenlétének, a program által alkalmazott beavatkozások természetének, hatásmecha-
nizmusának értelmezése is. Õ fedezte fel és vizsgálta híres kísérleteiben az együttes élménynek
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nevezett jelenséget, amely a csoportok alaptermészetében az egyéni kölcsönhatásokon túlmuta-
tó többlet megragadására irányult. A csoport e kísérletek tanúsága szerint a maga hagyomá-
nyai révén mindig erõsebb, mint bármely erõs egyéniségû vezetõje, az utóbbiak valójában ak-
kor tudnak hatékonyak lenni, ha képesek ráhangolódni a közös hagyományokra.

Az általunk alkalmazott fejlesztõprogram foglalkozásain – ahol a szociometriai informá-
ció közös feldolgozása folyik – a változásokat elõhívó legfontosabb hatótényezõ nem más,
mint maga az együttes élmény, a benne rejlõ hatástöbblet, az akkor ott felszabaduló extra erõ-
források. Valójában ezek a foglalkozások mesterségesen – szinte laboratóriumi viszonyok kö-
zött – elõállított, pedagógiailag provokált csoportos „önismereti fürdõzések.” A csoport min-
den tagja megtekintheti magát a tükörben, amely az õ viselkedésére a többiek által adott
reflexiókból, érzésekbõl, vonzalmakból és ellenszenvekbõl, különbözõ benyomásokból, véle-
kedésekbõl csiszolódik össze. Ez a foglalkozáson elõször látott „Mi osztályunk” kép, az ese-
tek többségében sok vonatkozásban nem egyezik meg a csoportok tagjainak a fejében élõ az

„Én osztályom” képzettel, s az ott akkor keletkezõ erõs érzelmekkel kísért disszonanciák te-
remtik meg az élményt, a speciális légkört, melyben az egyéni és a közösségi tapasztalat kö-
zötti feszültség feldolgozása folyik.

E beszélgetéseken óhatatlanul az egyik legfontosabb téma rendre az informális vezetõk
és az õket felhatalmazó társak közötti viszony, érintkezési stílus nyílt megbeszélése is. De elõ-
kerül minden olyan magatartás, kommunikációs stílus, amit a csoport saját normái szerint túl-
zónak, idegennek, furcsának ítél meg, melyek kikezdik a helyi tolerancia határait. Szó lehet
akár az aktivitásnak, akár a passzivitásnak a megtûrt mértéken felüli szintjérõl: az agresszivi-
tás különbözõ formáiról éppen úgy, mint a visszahúzódás nehezen megérthetõ megnyilvánulá-
sairól. A potenciális érintettek megtekinthetõk a 11.oldalon szereplõ Középiskolások tipikus
szerephierarchiája címû 3. ábrán.

A csoport minden tagjának szociometriai profilja elemzésre kerül. Az ilyen önismereti
munka természetesen olykor nem mentes kényesebb kérdésektõl. Amitõl azért nem kell tarta-
ni, mert ha a beszélgetések közösen vállalt célja, hogy a csoport jobb, megértõbb és izgalma-
sabb csapattá váljon mindenki részére, aki hivatalosan odatartozik, adjon lehetõséget, hogy
megtalálja a helyét, a részvétel hozzá illõ módját, akkor az megteremti a szolidaritás légkörét.
A gondok megnevezése, egymás viselkedésének kritikája nem kiközösítõ, ugyanis mindig
a kiútkeresés, a kimozdulási lehetõségek mérlegelése, a társak konkrét segítõ támogatása
megajánlásának jóindulatú közegében zajlik, pedagógiailag irányított keretek között.

Nyomatékul a fentiekhez, felidézek itt egy gondolatot a mestertõl, amelybõl rendre erõt
meríthetünk mi, a csoportok fejlesztése terén gyakorlati munkát végzõ szociálpszichológusok,
pedagógusok. „Az a pont, ahol a csoporttal foglalkozó szociálpszichológus a legtöbbet tehet
a csoport érdekében az a társas hatékonyság szempontjából kedvezõ szociometriai egyensúly
megteremtése, amit nem a csoportdinamikai idill biztosít, hanem a csoport feszültségtoleran-
ciája, amely pedagógiai eszközökkel, fõként az önismeret fejlesztésével érhetõ el” (Mérei,
1971: 362).

E törekvésekben vállal közösséget az MP névadójának eszmei és gyakorlati hagyatékával.
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Tanítás a játszmákról
– a csoportfoglalkozások pszichológiai alapja

A Mérei-projekt – amint az eddig már kiderült – egyfelõl egy helyzetfeltáró csoportdiagnosz-
tika, másfelõl egy változásokat menedzselõ, problémakezelõ csapatépítõ beavatkozásokat ma-
gában foglaló módszeregyüttes. Az elõbbi vállalkozás szellemi gyökerei Mérei Ferenc több-
szempontú szociometriájából táplálkoznak. Az utóbbi Eric Berne, az ún. Tranzakcióanalitikus
(TA) iskolát megalapító amerikai szociálpszichiáternek a játszmákról szóló tanításaiból merít
(Berne, 1984). A TAegy olyan pszichológiai irányzat, melynek emberképe, tanításai a kommu-
nikációról és különbözõ személyiségfejlesztõ módszerei a pedagógiai munka számára kivétele-
sen gazdag hátteret kínál. Néhány gyûjteményes kötetben fellelhetõk azok a tanulmányok, me-
lyek alapján képet lehet errõl alkotni (F. Várkonyi, 1986, 2002; Járó és Oláh, 2001; Józsa,
1997, 2004, 2005; Magyar, 1997, 2001a, b; Mezei, 1997, 2005; Szamosi 2001, 2005).

Az MP által kezelni kívánt problémák, melyeket oly kifejezõen ábrázoltak a munkánk be-
avató részében bemutatott diákrajzok, pszichológiai értelemben megfogalmazhatók úgy, mint
a tanulók kapcsolatait mérgezõ játszmák. A játszmáink – közöttük a diákjátszmák – ugyanis
kommunikációs trükkök, kibúvók, amelyek arra szolgának, hogy a másokkal való érintkezés
aktuális helyzetei során magunknál tartsuk a szituáció ellenõrzésének lehetõségét. Azt érjük el
általuk az érintkezés során nem tudatosan alkalmazott, azaz rejtett üzenetcserével, hogy elke-
rülhessük az igazi problémák tényleges azonosítását és megoldását, a nyíltság, az intimitás koc-
kázatát, a saját érzéseinkkel és valós érzelmi igényeinkkel való szembenézést. Ehelyett a játsz-
mák által korábban a kisgyermekkorban hatékony, de késõbb többnyire elavult, programozott
eljárásokhoz, helyettesítõ érzésekhez, megmerevedett viselkedési mintákhoz nyúlunk vissza.
A TA gyakorlata a játszmák analízisén és megértésén keresztül vezet a megszüntetésükhöz.

A fejlesztõ beavatkozások alkalmaival az MP is ezt az utat követi. A TA tanításaiból
a játszma fogalom mellett, mint a gyakorlati munka alapkövetelményét alkalmazza a csopor-
tokkal való szerzõdéskötés technikáját. A fejlõdés irányának meghatározásában ugyancsak
a TA eszméjét követi, amikor a nyílt, a játszmákat mellõzõ kommunikáció megteremtésére tö-
rekszik. Az utóbbit autonóm személyiségek képesek megvalósítani. A TA két ismert modelljé-
vel – a drámaháromszög és az autonómia-háromszög – érzékeltetjük, miképpen építünk rájuk
a munkánk folyamatában.

A TA „drámaháromszögnek” nevezett modellje a játszmák folyamatában három szerep
– az Üldözõ, a Megmentõ és az Áldozat14 – dinamikáját ragadja meg. A szerepek és a szerep-
cserék drámai fordulatainak elemzése érzékletes szempontot kínál ahhoz, hogy felszínre
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14 A TA hagyománya a szerepek nagybetûs írásmódja, amivel a pszichológiai tartalmukra utal, megkü-
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kozása megment valakit, s a beteg ember valóban a segítségre szoruló áldozat.



kerüljön, milyen rejtett pszichológiai történések zajlanak a megfigyelhetõ kommunikációs fo-
lyamatok hátterében. A belépés a háromszög bármelyik szerepébe azt jelenti, hogy az adott
helyzetben a valóban elõremutató érett problémakezelés helyett a szereplõk – anélkül, hogy
tudnák – egy múltbeli megszokott viselkedési stratégiát aktualizálnak. A felek közötti tranzak-
ciók sorozatában a változás a háromszögben bármely irányban megtörténhet: pl. Megmentõk
vagy Áldozatok egy adott pillanatban, megelégelve, ami folyik, Üldözõbe válthatnak át, s a
korábbi Üldözõk ettõl hirtelenjében Áldozatokká lesznek. Ugyanakkor általában mindenki-
nek van egy kedvelt, elõnyben részesített szerepe, ahová rendszerint a játszmaepizód végén
megérkezik. (Üldözõként hosszan fortyog, mérgelõdik, háborog, bosszút forral, Áldozatként
szenved még sokáig, hogy õ mindig pórul jár, az önsajnálat a kenyere, Megmentõként nyugtat-
gatja magát, õ mindent megtett, amit csak lehetett, szándékai akkor is nemesek, ha netán kárt
okoz az általa „megmentettnek”.).

A játszmák drámaháromszöge
– a TA kommunikációs zavarokat elemzõ modellje

Üldözõ (P = persecutor): Az a játszmaszerep,
amelynek képviselõje másokat elnyom vagy le-
kicsinyel. Azt gondolja és mondja pl. „Jobb va-
gyok nálad”, „Te alsóbbrendû lény vagy”, azt
érzi, hogy haragszik másokra, a világra, válasz-
képpen másokban önfeladást, vagy lázadást, da-
cot provokál.

Megmentõ (R = rescuer) az a játszmaszerep,
melynek képviselõje fölérendelt pozícióból
ajánlja fel a segítségét másoknak, azon véleke-
dése alapján, hogy azok „nem elég jók ahhoz,
hogy segítsenek magukon”. Azt gondolja és
mondja pl. „Jobban tudom nálad”, vagy „Éppen
rám van szükséged”, azt érzi, hogy erõs, gyõztes
és mindenhez ért, másoknál hálát, lekötelezett-
séget, illetve dühöt provokál.

Áldozat (V = victim): az a játszmaszerep, mely-
nek képviselõje magát elnyomottnak tekinti,
vagy úgy érzi, hogy megérdemli a lekicsinylést,
képtelennek tartja magát arra, hogy segítség nél-
kül elõbbre jusson. Azt gondolja, mondja pl.
„Semmire sem vagyok jó” vagy, „Te jobb vagy,
mint én”, fõ érzése az önsajnálat, a tanácstalan-
ság, másokban szánalmat, vagy ingerültséget
vált ki.

10. ábra
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Megelõzni a játszmákat, illetve kilépni belõlük akkor tudunk, ha elsajátítottuk azt az érett, au-
tonóm kommunikációs kompetenciát, hogy képesek vagyunk nyíltan – belsõ fenntartásainkat
félretéve – képviselni saját érdekeinket, igényeinket, elképzeléseinket. Ennek szabályai szel-
lemében szerzõdünk mi magunk is minden csoportmunka elõtt a jelenlévõkkel, és kialakítjuk
az akkor ott érvényes érintkezési szabályokat. Eric Berne szerint a játszmák akkor kerülhetõk
el, ha képesek vagyunk nyíltan kommunikálni egymással, melynek ismérvei az alábbi készsé-
gek gyakorlásából állnak elõ:

� Kérjük, amire szükségünk van, amire vágyunk.
� Ha valaki kér tõlünk valamit, tegyük egyértelmûvé, hogy a kérését teljesítjük vagy sem.
� Ha kapunk valamilyen bennünket pozitívan vagy negatívan érintõ dolgot, közlést, ne

csak tetszésünket és örömünket fejezzük ki, ahogy illik, hanem megfelelõ formában
adjunk hangot nemtetszésünknek is.

� Mondjuk azt, amit valóban mondani akarunk.
� Ne titkoljuk el se magunk, se mások elõtt, amit érzünk, fejezzük ki nyíltan, milyen érzé-

seket vált ki belõlünk társunk lénye vagy aktuális viselkedése.

A szerzõdés egy igen hatékony – ha nem is mindenható – konfliktuskezelõ, -megelõzõ eljá-
rás, amely minden szereplõt védetté tesz. Segít elkerülni, megelõzni a nyílt ütközéseket és rej-
tettebb játszmákat. Egy a személyiség Felnõtt15 tartománya által kontrollált kommunikáció,
amely magába építi a Szülõi én-részben tárolt értékeket, éppúgy, mint a Gyermeki szükségle-
teket és érzéseket.

A szerzõdés funkciói és jellemzõi
� Meg lehet általuk elõzni fájdalmas irracionális kapcsolati történéseket, méltatlan ütkö-

zéseket.
� Ki lehet lépni általa kínos helyzetekbõl, vagy utólag helyrehozni egy elrontottnak tûnõ

kapcsolatot.
� A hatékony szerzõdések pszichológiai kulcsa, hogy a felek ismerjék a saját érdekeiket,

szükségleteiket, s igyekezzenek megérteni ezeket az indítékokat a partnernél is.
� Nem egyetlen aktus, hanem a felektõl állandó éber kontrollt – visszatérést, megerõsí-

tést, módosítást – igénylõ folyamat.
� Nevelési helyzetben legtöbbször szóbeli, néha írásos.

A hiányosan megkötött szerzõdések, amikor alapvetõ indítékok, illetve ellenérzések rejtve
maradnak, a legjobb szándékok mellett is megmérgezik és meghiúsítják az együttmûködést.
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A másik fontos TA modell az „autonómia-háromszög”, amely a drámaháromszög ellen-
téte, s az abból való kilépés irányát jelöli ki.

Az Üldözõ szerep és az üldözés pozitív alternatívája a Védelem, amely a partnereknek a kont-
roll kölcsönössége és határozott képviselete által biztonságot ad, védettséget nyújt. A túlzott
támogatást képviselõ Megmentõ szerep konstruktív verziója az Engedély, ami a partner iránti
bizalom kifejezése (pl. csak akkor segítünk, ha a másik valóban rászorul és kéri azt. Akkor
azonban nem, ha azt tételezzük, jobban tudjuk nála, mire van szüksége, ha csak azért tesszük,
mert nekünk jólesik, vagy jobb színben tüntethetjük fel magunkat stb.). Az Áldozattal szem-
ben a Hatóerõ áll, ami annak felismerése, hogy ha gondolkodunk, ha megértjük a helyzetün-
ket, akkor tovább nem szorulunk tehetetlenül másokra, felszabadul bennünk a kreatív energia
és önállóan is képesek vagyunk megoldásokat találni. A játszmák elkerülésének kulcsa, hogy
tisztába jöjjünk vele, és merjük akár nyíltan is vállalni, milyen érzelmekben szenvedünk
hiányt, mire van valójában szükségünk.

Az önismereti csoportmunkában ez a modell a kommunikáció hatékonyságának megte-
remtéséhez fontos tudnivalókat közvetít a csoportokat levezetõ szakemberek számára. Ah-
hoz, hogy a csoportok tagjaiban aktivizálódjanak a kívánt mûködésmódok, a vezetõnek ott ak-
kor élesben képviselnie, modelleznie kell azokat.
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Út a játszmáktól a zavarmentes autonóm kommunikáció felé

11. ábra



Az autonóm kommunikáció készségei
Védelem: Képesség a tér és az idõ megfelelõ strukturálása által megteremteni a ma-

gam és a másik számára a mindkettõnk védettségét biztosító kereteket,
szabályokat, szerzõdéseket.

Engedély: Belsõ képesség a nyitásra, a lehetõség megadására a magunk és a másik
számára, énünk vállalására, a gondolkodásra, a cselekvésre, a sikerre,
arra, hogy valóban érezzük, amit érzünk, s megváljunk elavult régi meg-
oldásmódjainktól.

Hatóerõ: Képesség a belsõ békére önmagunkkal, bizalom önmagunkban, meglé-
võ képességeinkben és rátermettségünkben. A belsõ rendezettség, a hite-
lesség, a felelõsség vállalása önmagunkért azok a tényezõk, amelyek je-
lenlévõvé, elérhetõvé és érthetõvé tesznek bennünket a másik ember
számára.

Az ábra egyúttal a személyes hatékonyságnak azokat a feltételeit is modellezi, amelyek egy
érett, problémáihoz felnõtt módon viszonyuló személyiségnél biztosítják, hogy ne kezdemé-
nyezzen játszmákat és ne lépjen bele a mások által indított játszmákba se.

Az autonómia modellt nevezik nevelési modellnek is, ebben a minõségében azt a fontos
pedagógiai gondolatot fejezi ki, hogy az a nevelés, amely képes harmonikusan összeegyeztet-
ni a kellõ védettség, biztonság megteremtését a bizalom légkörével, az önállóság tiszteletben
tartásával – az garantálni tudja, hogy neveltjeiben felszabadítja az öröm, a hatékonyság és
a kreativitás erõit. A csoportokkal való munkában – ahogy az imént már említettük – e model-
lek vezérlik a mindenkori konkrét csoportvezetõi döntéseinket.

Mint a fentiekbõl látható, az MP az iskolai osztályoknak a Hierarchikus szociometria kap-
csán bemutatott mikrotársadalmi modelljén kívül egy másik, pszichológiainak mondható kon-
cepciójával is dolgozik. A szociometriai diagnózis az ott kialakuló kapcsolatrendszernek
a mikroszociológiai szintjét írja le, amely, miközben a szereplõk jól látható viselkedését ragad-
ja meg, felszínre hozza egyúttal a hétköznapokban elõttük többnyire jótékonyan rejtve mara-
dó tényleges hierarchiákat. Amit a résztvevõk élmény szinten átélnek, az a kapcsolataik pszi-
chológiai szintje, azaz, hogy mennyiben nyertesei, illetve vesztesei az ott zajló játszmáknak.
Ebben a vetületben az iskolai osztályok olyan szervezeti csoportok, melyekben a hétköznapi
kommunikációt át- meg átszövik a tagok társas szükségletei – önérvényesítés, dominancia,
rejtõzködés, dependencia, figyelem, összetartozás, biztonság, bizalom stb. – kielégítésének
szolgálatában álló játszmák. A két megközelítési szint lehetõvé teszi annak átvilágítását,
hogy az osztályokban a különbözõ tipikus funkciókat ellátó diákszereplõk, mikor milyen
játszmákhoz folyamodnak, hogy a szerepükbe foglalt elvárásoknak érvényt szerezzenek. Egy
mélyebb szinten egyúttal az is felvethetõ, hogy a tanulók a személyiségükben korábban felhal-
mozódott s az iskolába magukkal hozott konfliktuskezelõ, motivációs és viselkedési készlet-
tel, milyen diákszerepekben találnak maguknak testhezálló jelenléti módot, aktivitásokat az
osztályok életében (Járó K. 2005).
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Az MP találkozik végül a TA-val az optimista, változásra és fejlõdésre irányuló szemléle-
tében, emberképében. A TA mint humanisztikus pszichológiai irányzat filozófiáját követjük,
mikor az „Én és TE okék vagyunk (jele: OK++)”, azaz a feltétel nélküli elfogadás követelmé-
nyét követjük. „Minden ember eredendõen rendben van, OK+, tud gondolkodni, így képes
megérteni a helyzetét és a problémáit, továbbá ha akar, meg tud változni” – állítja kiinduló-
pontként az iskola. Akkor is érvényes ez a feltételezés, ha az aktuális – a gondokat okozó – vi-
selkedés éppen nem igazolja. Esetünkben az induló feltevés áll a fejleszteni kívánt csoportra,
annak minden tagjára éppen úgy, mint a folyamatot menedzselõ szakemberekre. Az õ ábécé-
jük, hogy az autonómia mint a kommunikáció terén minden változás célja nem érhetõ el más-
képpen, mint az Én OK+, Te Ok+ életpozíció, alapállás talaján. Ez a változás legfontosabb fel-
tétele. A személyiségben az OK++ pozíció és az érett felnõtt autonómia egymást kölcsönösen
feltételezõ létállapotok. A „nem OK” mûködés, az életpozíció hiányállapotai, mint egyrészt
a bizalmatlanság (Te nem vagy OK), másrészt az alacsony önértékelés (Én nem vagyok OK)
kizárja a Felnõttre jellemzõ autonómiát, mivel mindig szülõi és gyermeki túlmûködés áll az
ilyen attitûdök, pozíciók – és így minden játszmaszerep – hátterében. A szakembereknél sem
az autonómia, sem az elfogadás nem egy állandó tulajdonság, még akkor sem, ha erõs tudatos
elhatározás áll mögötte. Minden szakmai helyzetben kellõ kompetenciával, hozzáértéssel ak-
tívan akkor ott mûködésre mobilizált képességekrõl van szó. Ez tesz bennünket alkalmassá
a kívánatos, a játszmák elkerülését szavatoló szerzõdések megkötésére.
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Egyéni esetek – Nagyító alatt az
„Én, a barátaim és az osztály”

címû önismereti foglalkozás





1. Három történet

Egy Én, a barátaim és az osztály c. önismereti foglalkozáson vagyunk 20XX áprilisában, egy
7. osztályban, amely az egyik központi állomása az ott az adott tanévben lefolytatott hosszabb –
többlépcsõs – Együtt egy csapatban nevet viselõ közösségfejlesztõ programnak. Az önismereti
csoportokra a Mérei-projekt felépítésének megfelelõen egy általános légkörfeltárás, valamint
a szociometriai felmérés, illetve az osztálytükör visszajelentése után került sor, azzal a céllal,
hogy a tanulók módot kapjanak a személyükre és az osztályra mint közösségre vonatkozó szocio-
metriai információ együttes feldolgozására. A foglalkozás eseményeit három tanuló beilleszkedé-
si gondjaira koncentráltan mutatjuk az iskolapszichológus írásban rögzített tapasztalatai alapján.

E történetek közel visznek bennünket azokhoz a változásokhoz, amelyek az MP folyamatá-
ban a társak közremûködése nyomán keletkeznek. Az ilyen változások ösztönzése a program lé-
nyege, s ezért irányítjuk az érdeklõdõ olvasó figyelmét elsõként – megkerülve a történések ere-
deti idõrendjét – a kimenetet felvillantó kiscsoportokra. Egy-egy ilyen önismereti kiscsoportra
minden tanuló meghívást kap, és mindenkinek megbeszéljük az osztályon belüli helyzetét a je-
len lévõ társakkal együtt. A beszélgetõköröket a szociometria alapján kiválasztott néhány baráti
társaság tagjaiból állítjuk össze. Egy-egy alkalommal megközelítõleg az osztály tanulóinak egy-
harmada vesz részt. A beszélgetés a pszichológus vezetésével és az osztályfõnök közremûködé-
sével folyik.

A három kiemelt eset és a csoporttörténések bemutatását követõen térünk vissza az elõzmé-
nyek, valamint a folytatás bemutatására, azaz az MP hagyományos modelljében követett fo-
lyamat ismertetésére a maga teljességében.
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A modellosztály szociogramja

12. ábra



Nyugtalan Nándi és az erõkultusz
Amikor egy 7. osztály osztályfõnöke megkeresett engem, mint az iskola pszichológusát, Nán-
di néhány társával éppen terrorizálni próbálta az osztályt. Értelmes fiú, rossz jegyei mögött
magatartási problémák állnak. Tanárai szerint kezelhetetlen, nagyon elégedetlenek vele.

Az osztállyal való megismerkedésünket szolgáló elõzetes hangulatfelmérésben16 a diákok
akut problémát jeleztek a fiúk között. Egyesek durva önérvényesítése sokak számára megne-
hezítette, hogy igazán otthonosan érezzék magukat az osztályban, noha erre erõs igényük lett
volna. A hangoskodás, verekedés, dobálózás, szívatás, a gyengeségek kigúnyolása mindenna-
pos jelenségek voltak Egy ízben elõfordult súlyos balesethez vezetõ kínzás is. A félelem
olyan szellemet diktált, „ha nem te szívatsz, téged fognak”. Ezért sokan behódolnak, és részt
vesznek az agresszív játszmákban. Félnek egyrészt az elszigetelõdéstõl, másrészt a kiszolgál-
tatottságtól, attól, hogy esetleg õk válnak áldozatokká. Többen kifejezték, elégedetlenek az
osztályfõnökkel, akitõl azt várták volna, hogy hathatósan fékezze meg az erõszakot, s mi-
elõbb szabaduljon a renitensektõl.

Ez a légkör nem volt alkalmas a szociometriai felmérésre, hiszen csak megszilárdította vol-
na az indulatokat és az elõítéleteket. Ehelyett akkor egy, a szükségleteket és sérelmeket korrek-
ten megfogalmazó, az akut indulatokat levezetõ, értékeket tisztázó tréningsorozatra került sor.
Nándi, a kék szemû, göndör fürtû, szép arcú, szõke fiú – akit osztályfõnöke „szõke hercegként”
emlegetett – egy drámajátékban provokatív verekedõt alakított, aki folytatta társa molesztálá-
sát azután is, hogy partnere faképnél akarta hagyni, nem kívánt vele birokra kelni. „Miféle férfi
az, aki nem üt vissza, és nem érdekli, hogy ki az erõsebb?” – érvelt Nándi fölényesen a jelenet
megbeszélésekor a maga kikezdhetetlennek vélt igaza mellett. A tréningen viszont szembesül-
nie kellett azzal, hogy az osztály közvéleménye számára a fizikai erõ szimpatikus ugyan, de kö-
zel sem a legfontosabb ismérve a „menõség”-nek, a humor pl. sokkal fontosabb összetevõ.

Anéhány hónappal késõbbi szociometriai felmérés és az osztálytükör idején már nem a féle-
lem, hanem a megkönnyebbült szókimondás, erõs kritika és összetartásvágy uralta a hangulatot.
A szereprendszer nyilvántartott nyolc fõt, akik zavarták az órákat, hetet, akikkel elégedetlenek
a tanárok, hatot, aki verekszik, kilencet, aki csúfolódik, öt nagyképût, aki lekezeli a többieket, ha-
tot, aki nem tud veszíteni. Nándi valamennyiben érintett volt. Az eredmények tükrében az õ egy
percre sem lankadó nyugtalanságát osztálytársai eddigre megelégelték. A különbözõ agresszív
megnyilvánulások valamelyikében tizenegy fõ volt érdekelt. Nándi volt az egyetlen közöttük,
akinek vétkei mellett társai szerep szinten nem tartották számon egyetlen pozitív tulajdonságát
sem. Korábbi félelmet keltõ, s talán egyesek számára vonzó tekintélyét õrzi a kollektív
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emlékezet, és kiemelt pozíciója a hierarchia felsõ rétegében. Idõközben azok véleménye vált do-
minánssá, akik az osztálylégkör féktelen rombolóját látták benne, bûnbaknak tekintették. A kap-
csolati háló szélére került – érdekes módon – azokkal a társaival együtt, akikkel a legtöbbször bo-
nyolódott konfliktusba. Õket együtt minõsítette az Osztálytükör ún. „erõorientált” csapatnak
(lásd a 12. ábrán a 45. oldalon az osztály szociogramját, négyszög a jobb sarokban).

Nándi viselkedése az osztályban a tükör megismerését követõen zajló minden „Én, a bará-
taim és az osztály” elnevezésû kiscsoportos önismereti beszélgetésen szóba került: fárasztja
a társait, nincs benne empátia, úgy verekszik, mint az általa szenvedélyesen ûzött számítógé-
pes játékok hõsei, nem érzékeli, milyen fájdalmat okoz másoknak. A pszichológus felvetésére,
hogy talán mégsem ilyen ördögi, õ is csak egy 12 éves fiú jó és rossz tulajdonságokkal, társai
kedves emlékeket idéztek fel a korábbi évekbõl a mozgásos ügyességérõl, a jobbnál jobb játé-
kos ötleteirõl. A „szorgalmas lányok” alcsoport tagjai felvetették, hogy az érintett fiúk peremre
szorulása talán kicsit igazságtalan túlzás, nem a valóságos helyzetet fejezi ki.

A kiscsoportos foglalkozáson, melyen személyesen is jelen volt, zavarában a 4 lábú
szék egyik lábán egyensúlyozott, s igyekezett elkerülni minden tekintetet. A társak jogos és
meglehetõsen kemény kritikáját követõen a beszélgetés olyan kérdések boncolgatására irá-
nyult, hogy féktelenségét vajon rosszindulat vagy valami más motiválja, mire vágyhat szíve
mélyén valójában, mikor hasznos a fizikai fölény, s vajon lenne-e esély arra, hogy az ener-
giáit a közösség hasznára fordítsa. Ebben aktívan és érzékenyen vettek részt a jelen lévõ ún.

„kapcsolatorientált” lányok. A „gonoszság hipotézist” elvetették, õ maga is hitelesen fejezte
ki, hogy nem gyûlöli azokat, akiket provokál, nem is ellenszenvesek számára, sõt: de neki va-
lamiért piszkálnia kell másokat, meg kell gyõzõdnie róla újra és újra, hogy ki az erõsebb. Sze-
rinte ezt mindenkinek fontos tudni. Indítékainak megítélésében a csoporton inkább a fizikai
erõ kultuszával kapcsolatos téves elgondolásai és valamilyen idegrendszeri sajátosság kerül-
tek elõtérbe.

A hasznos részvétel módját keresve a lányok javasolták, hogy a következõ kirándulásra
Nándi készítsen elõ játékokat, s õ legyen majd a „játékmester”. Nándinak tetszett a javaslat,
és elsõ lépés gyanánt ott akkor vonakodva annyit ígért, abbahagyja egyik társa piszkálását,
aki ezt kifejezetten kérte, s aki amúgy sokkal gyengébb nála. Ezt a fiút egyébként a barátjának
vallotta, kölcsönös választások is igazolták a közöttük a verekedések és piszkálódás ellenére
valóban fennálló jó kontaktust.

A nevelõ részvétele ezeken a beszélgetéseken létfontosságú, hiszen a társaik mellett ép-
pen nekik szeretnék megmutatni magukat, erõsségeiket a tanulók, s valóban nagyon sokszor
egészen más oldalaikat látják itt meg tanítványaiknak, többek között a társak hozzájuk való vi-
szonyulásának fényében, mint a tanórákon. Részvételük legfontosabb mozzanata az, hogy to-
vábbvinni a fejlesztõ folyamatot az alkalmi csoporthelyzetbõl a mindennapok gyakorlatába
csak a fent bemutatott csoportfolyamatot végigkövetõ, észrevételeit és saját javaslatait képvi-
selõ, a fiatalok észjárására ráhangolódó nevelõnek van alkalma. Egyedül õ hivatott arra, hogy
olyan pedagógiai helyzeteket teremtsen a hétköznapokban, ahol a kollektívan kihordott meg-
oldási javaslatok meg is valósulhatnak.
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Odamondogató Erzsi „ahá”-ja, megvilágosodása
Ugyanabban a 7. osztályban ülünk ugyanazon az „Én, a barátaim és az osztály” nevû önisme-
reti csoporton, amelynek résztvevõi egyrészt az ún. „kapcsolatorientált”, a hálóban központi
helyzetû lánycsoport, valamint a széli helyzetû, ún. „erõorientált fiúcsapat”. Sorra veszünk
mindenkit. Erzsi az elsõk között szót kér, nagyon izgatja valami. Kezében tartja a szociomet-
riai profilját és izgatottan, hangjában némi szemrehányással kérdezi a többiektõl: „Hogy le-
het az, hogy nekem nincs olyan szerepem, hogy kiállok és megvédem azokat, akiket a többiek
méltatlanul bántanak? Mindenki tudhatja, hogy ez így van!” A pszichológus kérdésére a töb-
biekhez, így van-e, õk hevesen bólogattak. Erzsi oszlopos tagja a lány baráti társaságnak, kife-
jezetten szoros kapocs fûzte két lányhoz és felszínesebb kapcsolatok más baráti körök tagjai-
hoz. Figyelemre méltó szerepei mutatták, hogy kifejezetten fontos neki a közösség. Elvben
elégedett is lehetett volna, hisz társai számon tartották, hogy „sokat tesz az összetartásért,
megértõ, jó fej, vonzó külsejû, más osztályok diákjaival is tart kapcsolatot, kellemes beszélge-
tõpartner, buliba hívják”. Kértem, mondjon egy példát arra, miként lép fel, amikor megvéd va-
lakit. Elmondta, hogy nem tûrheti a bántást, így nekimegy az illetõnek, és alaposan beolvas
neki. Rákérdezésre kiderült, olyan szerepe is van, mely szerint „nyíltan megmondja a vélemé-
nyét”. „Lehet, hogy az történik ilyenkor, hogy miközben te egyik társad védelmére kelsz, má-
sokkal szemben magad is durván, bántóan lépsz fel? A többiek azonban nem a szándékaidat,
hanem a kifejletet, a hangos jelenetet érzékelik, ez marad meg az emlékezetükben”. Kértem
a jelenlévõket, mondjanak példát arra, amikor Erzsi megbántotta õket.

Döbbenten hallgatta a történeteket. Majd némi hallgatás után azt mondta „de jó, hogy ezt el-
mondtátok, eddig sohasem gondoltam arra, hogy nem az számít, amit mondok, hanem az, ho-
gyan mondom. Köszönöm”.

Gergõ – a láthatatlan síbajnok
Gergõ is jelen volt ugyanazon a beszélgetésen. Õ egy kis növésû, vékony és nagyon tartózko-
dó fiú, szociometriai szerepként is azt kapta táraitól, hogy „csendes, nem szeret szerepelni,
nem ismerik eléggé”.

Barátja Nándi, aki elõszeretettel piszkálja õt csak úgy szórakozásból. A csoporton a „kapcso-
latorientált” lánytársaság tagjai közölték, nehéz vele, mert semmiben nem vesz részt. Gergõ
csendesen megjegyezte, szívesen venne részt az osztály eseményein, amikor ráér, de eddig
még sohasem kérte erre senki, sehová sem hívták. Kiderült, hogy ez valóban igaz, hisz
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láthatatlan, nem érzékelik, hogy ott van. A pszichológus kérdésére, mit szeret csinálni szabad-
idejében kiderült – kis lépésekben –, hogy rendszeresen sportol, minõsített ifjúsági síelõ, szá-
mos díj birtokosa. A társaság csak ámult-bámult a meglepetéstõl, és kicsit el is szégyellték ma-
gukat. A további kérdésre, mikor érezné magát jól az osztályban, azt válaszolta, ha Nándi
valamivel ritkábban szállna rá, és nem gyötörné. A csoportfoglalkozást lezáró körben sok
lány kifejezte, mennyire örül, hogy többet tudott meg Gergõrõl, és feltétlenül fogja hívni
a programokra. Nándi mondta, hogy amit vele csinál, az csak játék, soha nem akarja õt igazán
bántani. Gergõ ezt elfogadta és megismételte, hogy jó lenne, ha ritkábban játszaná ezt a játé-
kot, mert az neki nem jó. Ekkor Nándi kegyes ígéretet tett, nem fogja kínozni tovább Gergõt.

A továbbiakban a három történet felhasználásával kíséreljük meg néhány szempont men-
tén kibontani, miben is áll az MP keretei között az önismereti és csapatépítõ kiscsoportos fej-
lesztõ program.

2. Az önismereti csoportmunka keretei
és a fókuszba kerülõ témák

A körülmények – itt és most
Az MP problémakezelõ program kiscsoportos „Én, a barátaim és az osztály” címû önismereti
foglalkozásának egy-egy epizódját mutatták be a történetek. A szereplõk – Nándi, Erzsi és
Gergõ – résztvevõi a 12 tanulóból álló beszélgetõ körnek.

A helyszín: egy osztályterem.

Idõtartam: 120’2 tanóra+2 szünet egyben (olykor több, fõszabály, hogy mindenki sor-
ra kerül, egy tanuló kb. 7–15’.).

A részvevõk körei (lásd a 13. ábrán):

� az osztály két – a hierarchikus szociometriával korábban azonosított baráti együttes –
a „társkapcsolati” és a „fizikai erõre orientáltak”,

� valamint a felnõtt csoportvezetõk: a pszichológus és az osztályfõnök.
A részvétel önkéntes.
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A foglalkozás egy ún. „jóindulat szerzõdéssel” indult, amely rögzítette, hogy a jobb csa-
pattá válás érdekében beszéljük meg kinek-kinek a helyzetét, meghatározva a kívánatos válto-
zásokat és a módszert, a kért és felajánlott segítséget. Emellett a csoport elfogadta a foglalko-
záson érvényes kommunikációs szabályokat (pl. aki kritizál, jó tulajdonságot is mond,
minõsítgetés helyett a tények és az érzések nyelvén beszélünk stb. A következõ oldalon a fog-
lalkozásról beszámoló jegyzõkönyvben láthatók e szabályok részletesen.).
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ÉN, A BARÁTAIM ÉS AZ OSZTÁLY – 7A
kiscsoportos beszélgetés az Együtt egy csapatban közösségépítõ program keretében, 20XX május–jú-
nius

A mai beszélgetés egy újabb lépés az „Együtt egy csapatban” programban magunk elé tûzött cé-
lok teljesítése irányába.

Tárgya:
� Kérdések és kiegészítõ információk, az alapfogalmak – szerep, mértékadó szerep, szerephie-

rarchia, kiemelkedõ figyelem, népszerûség, társas kapcsolatok erõssége, funkcionális, illetve
értékcsoportok, baráti társaságok – tisztázása, hogy az osztálytükör és az egyéni profil érthe-
tõvé váljon.

� Vélemények és kritika a tükör fõ megállapításaival – mûködés, értékek, kapcsolatok, az érint-
kezés feszültségei – kapcsolatban.

� Beszélgetés kinek-kinek a szociometriai profiljáról, az általa kiváltott jó és kínos érzésekrõl,
csalódásokról, megõrzési és változtatási tervekrõl – barátok, szerepek, esetleg a játszmák terén.

Érintkezési szabályok a pszichológiai foglalkozáson

�A foglalkozás idejére (2 óra szünet nélkül) együtt maradunk, közben senki nem távozhat.

�A kiscsoport az elején eldönti, fogad-e „vendégeket” vagy nem. Ha igen, úgy nekik is végig
jelen kell lenniük, külön foglalnak helyet, és csak a belsõ tagokat követõen szólnak hozzá.

�Véleményt egymásról, kritikát a magunk nevében mondunk (egyes szám elsõ személyben),
konkrétan fogalmazunk a tények és tapasztalatok nyelvén és az érzéseinket nyíltan vállalva,
nem általánosítunk, nem minõsítgetünk, szavainkért felelõsséget vállalunk.

�Mindenféle durvaságtól szóban és tettben tartózkodunk: úgy és akkor bírálunk, hogy közben
elismerjük és kimondjuk társunk számunkra szimpatikus tulajdonságait is.

� Személyes vonatkozású benyomásainkat, kritikát, javító szándékú ötleteinket akkor osztjuk
meg érintett társunkkal, ha meggyõzõdtünk róla, hogy kész azt meghallgatni, erre nem kény-
szeríthetjük õt.

�Meghallgatjuk egymást, azokat is, akik lassabban vagy nehezebben fogalmaznak, nem vá-
gunk egymás szavába.

� Tiszteletben tartjuk társaink érzéseit, érzékenységét, esetleges könnyeit, józanul tudomásul
vesszük, ha véleménye a miénktõl eltér.

�Nyitottan fogadjuk, amit rólunk jó szándékkal mondanak a többiek, kifejezzük, ha nem ér-
tünk egyet. Mindenkinek joga van passzolni, ha valami fájdalmasan érinti, ha le akar zárni
egy témát.

� Jelen nem lévõ társainkról a velük személyesen átélt tapasztalataink tükrében beszélünk,
a problémák megoldásának igényével jóindulatúan, a vádaskodás és mószerolás mellõzésé-
vel.

�A beszélgetésen elhangzó személyes közléseket a belsõ ügyeknek kijáró diszkrécióval kezel-
jük.

Jó munkát kívánunk: Járó Katalin és Sarkadi-Nagy Szilvia iskolapszichológusok
Budapest, 20XX. május 14.



A beszélgetés információs bázisa és a fókuszba kerülõ téma: a korábban meghallgatott osz-
tálytükör, az osztály szociogramja,17 valamint a tanulók egyéni szociometriai profilja és egyé-
ni szociogramja, amit elõzõleg mindenki zárt borítékban megkapott, s erre a beszélgetésre ma-
gával hozott. A profil tartalmazza az adott, a kapott és a kölcsönös érzelmi választásokat,
valamint azt, ki-ki milyen aktivitással, milyen szervezeti és kortársi szerepekben számon tar-
tott az osztály közvéleménye által (mértékadó szerep, szerep, tartalék szerep), mennyire fi-
gyelnek rá a társai (jelentõség, presztízs, érzelmi befogadottság).

A fenti esetbemutatók erre a szociometriai jellemzésre épültek, ez határozta meg, milyen
téma került a fókuszba az egyes tanulók kapcsán.

Mint láthattuk:
� Nándi esetében az agresszivitása, a másokat fárasztó, nehezen kezelhetõ viselkedése

került a fókuszba, amit kiegészített az indítékainak megértésére tett kísérlet és a javas-
latok, melyek a változtatás irányát villantották fel.

� Erzsi kapcsán a jó ügy érdekében jó szándékkal ismétlõdõ verbális, kapcsolati ag-
resszió témája merült fel, láthatóvá vált döbbent szembesülése az általa másokban ki-
váltott hatással, mely kreatív önismereti felfedezéshez juttatta.

� Gergõ zárkózott csendessége, visszafogottsága, peremhelyzete és provokált áldozati
szerepe, amikor Nándi õt szemeli ki verekedésre. Társai jobban megismerik, korábban
ismeretlen képességeirõl értesülnek, felismerik, hogy valójában nem egyoldalúan a fiú
passzivitásáról van szó, hanem arról is, hogy õk nem figyeltek rá a kellõ mértékben.
Megtapasztalhatták, hogy közelrõl nézve Gergõ képes halk, de határozott önérvényesí-
tésre (beszél az érzéseirõl, rosszulesik neki, ha piszkálják, a lányoktól figyelmet, Nán-
ditól pedig nyugalmat kér).

Az önismereti csoportmunka belsõ történései: feltételek és lehetõségek

Az önismeret forrásai: Minden tanuló számára az osztály hierarchikus szociogramja (lásd
7./a szociogram, a 12. ábrán a 45.oldalon), valamint a kézbe kapott szociometriai profilja
(szerepek, befolyás, presztízs, népszerûség, befogadottság). Nándi és társai a csoporton szem-
besült közvetlenül szemtõl szembe a többi társuk – a jelenlévõk és közvetítve más csoportbe-
liek, valamint az osztályfõnök – véleményével, egyrészt jó tulajdonságainak visszaigazolásá-
val, másrészt kifogásolt viselkedésének kritikájával.

Járó Katalin: Osztálytükör
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17 Az osztálytükör bemutatásakor a szociogramot mindenki megtekinti, a csoportra vonatkozó dokumen-
tumok tanulmányozása csoportos keretek között folyik, ezek nem kerülnek ki a tanterembõl, viszont
a személyre vonatkozó információkat, pl. a címzett borítékban kézhez kapott szociometriai profilt a ta-
nulók megkapják, hazavihetik és megõrizhetik, ha akarják.
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Az önérvényesítés lehetõsége: mindenkinek módjában állt és ösztönzést kapott rá, hogy a kriti-
kát vitassa, érvelhetett, magyarázhatott, indokolhatott a beszélgetés során, megajánlhattak
változást, kérhettek felnõtt és társ segítséget, módjukban állt aktívan részt venni a többi cso-
porttagról szóló beszélgetésben.
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Hogyan diagnosztizálhatók a magatartási problémák pedagógiai helyzetben?18

Elsõsorban a pszichológusok számára erõs a kísértés, hogy Nándit klinikai diagnózissal il-
lessük, mint hiperaktív, impulzuskontroll-hiányos, magatartási zavarral küzdõ, szociopá-
tiára hajlamos gyereket, ún. „fimotát”. Ezt elvbõl, szemléleti okok miatt, s mindenekelõtt
a tervezett beavatkozás szociálpszichológiai és nem klinikai jellege miatt nevelési kör-
nyezetben nem tesszük. Pedagógiai szinten viszont fontos tudatosítani, hogy Nándi min-
den jel szerint SNI, a problémáinak rendezése sajátos módszereket igényel. Megoldandó
feladat ugyanakkor valamiképpen a probléma azonosítása, megnevezése a közösség felé

is. Ennél elkerülendõ a megbélyegzõ jelleg. A tanuló viselkedését és törekvéseit a társak
szemüvegén át érzékletesen megragadó szociometriai szerep megnevezése alkalmas le-
het erre. Konkrétan Nándi esetében: erõorientált, aki befolyásra, fölényre törekszik, s eh-
hez egyetlen eszköznek gondolja a verekedést, piszkálódást, s közben nem mérlegeli,
nem is érzékeli, hogy másoknak fájdalmat okoz és félelmet kelt, viselkedését sajátos ideo-
lógiával igazolja maga és mások elõtt.
A szociometriai diagnózis komponensei:

� a tanuló értéktételezése,
� méltányos indítékai,
� viselkedéses eszköztárának zavaró és elfogadható elemei,
� magatartásának negatív társas következményei.

Az intervenció javasolt iránya:
1. Más eszközök tanulása annak érdekében, hogy társas szükségleteit, vágyait a csoport
és az intézmény normáinak megfelelõ úton kielégítve érhesse el.
2. Társai megértsék, elfogadják és támogassák ebben.
A szociometria, s közelebbrõl a HSz a csoportdiagnózisnak és az intervenciónak egy sa-
játos tárgyilagos szociálpszichológiai nyelvezete.

18 A keretben itt és a továbbiakban, kilépve a folyó szövegbõl, tartalmilag mégis kapcsolódva hozzá
a munka folyamán felmerülõ kételyeimmel kapcsolatos gondolataimat hangosítom fel, kollégáimmal
folytatok párbeszédet az MP-ben rejlõ kockázatok és veszélyek csökkentésének lehetséges módjairól.

18 A keretben itt és a továbbiakban, kilépve a folyó szövegbõl, tartalmilag mégis kapcsolódva hozzá
a munka folyamán felmerülõ kételyeimmel kapcsolatos gondolataimat hangosítom fel, kollégáimmal
folytatok párbeszédet az MP-ben rejlõ kockázatok és veszélyek csökkentésének lehetséges módjairól.



� Nándi pl. meggyõzte a többieket, nem gyûlöli azokat, akiket piszkál.
� Erzsi kikövetelte a választ arra, amit nem értett a felmérésben.
� Gergõ határozott önérvényesítõ lépései révén átformálta a képet, ami a többiekben élt

róla, visszautasította a jogtalan kritikát, kért figyelmet, nyugalmat stb.

A csoporttámogatás megnyilvánulásai:
� Nándi esetében a társak felidézik és megerõsítik jó tulajdonságait. Igyekeznek köze-

lebb kerülni, megérteni agresszív viselkedésének indítékait (befolyásra vágyik a fiúk
között a fizikai fölény eszközével, irracionális kényszerként üt). Mérlegelik, mi méltá-
nyolható, és mit vitatnak, illetve utasítanak el nyíltabb és rejtettebb törekvéseibõl, el-
gondolásaiból (verekedni menõ dolog mindenki szemében, a fizikai erõ, a félelemkel-
tés az egyedüli, ami hatalmat biztosít). Kreatívan keresik, miképpen fordíthatja
energiáit a csoport javára, konkrét javaslatokat érlelnek ki, helyzetbe hozva õt.

� Erzsi – fontos konkrét, tényszerû személyes visszajelentéseket kap arról, miért nem
méltányolhatóak úgy a jó szándékú igazságot osztó fellépései, ahogy elvárná.

� Gergõ – ismeretlen tulajdonságaira õszintén rácsodálkozott a csoport, s még saját fi-
gyelmetlenségét is belátta, több figyelmet ajánlott meg.

Kulcstörténés a változás irányába – a megoldásra váró feladat: lépések, kimenet.
� Nándinak azzal kellett szembesülnie egy rá figyelõ, neki drukkoló meleg és megértõ

közegben, hogy viselkedése és gondolkodása miatt az aktuális hangadókat követõ
többség elítéli és kiközösíti, elvesztette korábbi vélt és valós kedveltségét, tekintélyét.
Ezt nehezen emésztette meg, igyekezett hárítani, a csoporton egy szerény vállalásig
jut el, viszont örömmel elfogadta a neki szánt rá szabott felelõs megbízatást.

� Erzsi szembesülve a kritikával már ott a csoporton „megvilágosodott”, komoly önis-
mereti felfedezést tett.

� Gergõ – mint tapasztalatunk szerint sok más peremhelyzetû tanuló – konstruktívan tu-
dott élni a lehetõséggel, hogy egyszer végre a figyelem centrumába került.

A látható események, valamint a feltételezett lelki történések Nándi és társai esetében

Nándi

� Póza, ülésmódja, forgása a szék egy lábán, nagy feszültségrõl árulkodik, kifejezetten
szokatlan számára a helyzet, zavarba ejtõ a társak és jelen lévõ felnõttek rá szegezõdõ
tekintete, amit kerülni szeretne.

�Tekintete, válaszolási készsége – ambivalensen hárító „akarom is, nem is”, bár tehette
volna, hogy elmegy, kivárta a sorát és maradt a foglalkozás végéig, s valahol a szíve
mélyén szemlátomást jólesett neki a jóindulatú figyelem, a társak segítõkészsége.

Járó Katalin: Osztálytükör

54



�Beszéde akadozó, nagyon nehezen fejezte ki magát, gyakran arra szorítkozott, hogy el-
utasította vagy jóváhagyta a csoportvezetõ feltételezéseit, eközben nagyon ügyelt
a pontos megfogalmazásokra, ragaszkodott hozzá pl., hogy nála mások provokálása
akaratán kívüli automatikus reflex, mi csak úgy jön

�Kognitív, gondolati szinten a fejében egy „macsó” ideológia munkált, „az igazi férfiak
naprakészen összemérik az erejüket”. Ez a provokációinak indítéka, meggyõzõdése,
hogy ez, és kizárólag ez ad tekintélyt a fiúk között, számára nem érthetõ, ha valaki nem
így gondolkodik. Õszintén meglepõdött, felfoghatatlan volt számára (disszonanciaél-
mény), amikor a tréningen a felfogása szembekerült az osztály nézeteivel a „menõség-
rõl”, s a kiscsoportos beszélgetés is az övétõl eltérõ nézetet erõsítette meg.

�A foglalkozás végén, szabódva ugyan, de ígéretet tett, hogy egy konkrét társát, akit ba-
rátjának mond, kevésbé fogja gyötörni a jövõben.

�A csoport után hosszan beszélgetett a csoportvezetõ pszichológussal, bemutatva kivé-
teles kompetenciáját a számítástechnikai játékok világában.

Erzsi: Zaklatottan, támadóan indított, de mint „hivatásos kapcsolatorientált” lényt, akit izgat
az osztály légköre, a személyes hatékonysága, õszinte kíváncsiság fûtötte, miért nem érthe-
tõek a szándékai, az üzenetei.
Gergõ: Nyitott érdeklõdéssel várta ki a sorát, Nándi megbeszéléséhez mint megszólított ba-
rát és egyben áldozat szólt hozzá, kifejezte, hogy elege van a szüntelen piszkálásból, de nem
tette kétségessé az összetartozásukat, a többiek érdeklõdését és vele kapcsolatos szégyenét ér-
zékelve, ellazult és felszabadultan mosolygott, készségesen adott felvilágosítást.

Társak, a többiek: viselkedés – belsõ történések

�Nyitott, jóhiszemû alapállás a szerzõdés tudatában. Kellemes emlékeket, értékes tulaj-
donságokat gyûjtenek.

�Konkrét én-üzenetek formájában adnak reális visszajelentést az okozott kellemetlenségek-
rõl, károkról, furcsa tulajdonságokról társaiknak, közöttük Nándinak, Erzsinek, Gergõnek.

�Nándi motívumait elemezve átértékelték azt a sztereotípiát, „aki verekszik, az rosszin-
dulatú, ellenséges, gonosz”, arra jutottak, hogy Nándi provokációi inkább reflexsze-
rûen mûködõ önérvényesítõ, a befolyásának növelését célzó kényszerek, mint rosszin-
dulat vagy gyûlölet, viszont érzelmei szegényesek, empátiára képtelen, reflexei ezért
kontrollálatlanok. Új információk birtokában önkritikusan átértékelték Gergõt övezõ
passzivitás elõítéleteiket is.

�Nándi viselkedése hátterének megértésére törekedve okokat, kiváltó tényezõket keres-
nek: a komputeres játékokra gondolnak.

�Nándi személyiségéhez, vágyaihoz illõ konkrét megoldást javasolnak: játékmesteri pozí-
ció a kiránduláson. Gergõnek fokozott odafigyelést, és meghívásokat helyeznek kilátásba.

�Egyesek szóvá teszik, hogy az erõorientált fiúk széli pozíciója az ábrán nem reális,
a tréning nyomán némileg igazságtalanul kerültek a peremre, holott Nándi változatla-
nul egy központi tagja az osztálynak.

Egyéni esetek – Nagyító alatt az „Én, a barátaim és az osztály”
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Az esetmegbeszélés etikai vonatkozásai – a védelmi háló

Lépésrõl lépésre Nándi szemüvegén át
Igen elgondolkodtató Nándi státusának változása, a csoportfejlesztõ program folyamán befu-
tott karrierje.

� Az induláskor rosszcsont, akivel tanárai elégedetlenek, akitõl társai félnek, akire fel-
néznek, akit követnek, hatalma van.

� A tréning után az osztály korábban többértékû értékrendjében lezajlott egy profilmeg-
határozás: felszabadultak és dominánssá váltak a verekedésellenes konstruktív erõk
normái, s ennek fényében Nándi bûnbakká lett a peremen.

� Az önismereti csoporton megértett társ, akitõl változást várnak, akiben bíznak.
Egy-egy gyereknek a program folyamatában turbulensen változó pozíciója érzelmileg megle-
hetõsen megterhelõ társas történés. Ennyire heves fordulatok, mint Nándi esetében, ugyan
meglehetõsen ritkák, de szembe kell néznünk az ilyen mesterségesen, a mi beavatkozásunk ál-
tal elõállított próbatételek etikai dilemmáival.

3. Az önismereti csoport funkciója és lebonyolítása

Szociális és kommunikációs kompetenciák gyakorlása az önismereti csoport folyamán

Nándinál: önismeret, kritika fogadása, mások véleményezése, a frusztráció tolerálása, az
okozott személyes bántalmak és kérések meghallgatása, mások véleményének mérlegelése,
önvédelem jogtalannak vélt kritikával szemben, viselkedés indoklása, érzések kifejezése,
döntés érlelése a viselkedésváltozásról.
Erzsinél: információszerzés, kritika fogadása, mérlegelése, tolerancia, felismerés, belátás.
Gergõnél: önreprezentáció, információ adása önmagáról, igények és érzések kifejezése.
Atársaknál: jóindulatú kritika kulturált formában, igazságérzet kifejezése, én-üzenetek az el-
szenvedett bántalmakról, együttérzés, megértésre törekvés, okkeresés, a jelenségek hátteré-
nek keresése, az elfogadható és elfogadhatatlan viselkedés határainak józan mérlegelése, elõ-
ítéletek korrekciója, a fizikai erõ jelentõségének, tekintélyképzõ hatásának differenciáltabb
megítélése, problémamegoldás, ötletek, támasz és kontroll felajánlása.
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Az önismereti csoport kettõs vezetése: munkamegosztás és az alkalmazott eljárások

A két szakember együttmûködése minden fázisban jellemzõ: az osztályfõnök a program meg-
rendelõje, felelõse, menedzsere az iskolán belül, a pszichológus speciális csoportpszicholó-
giai szolgáltatással kapcsolódik be alkalmilag a nevelõmunkába.

Egyéni esetek – Nagyító alatt az „Én, a barátaim és az osztály”
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Melyek a szociometria és a visszajelentés elõnyei és milyen kockázatokat rejt?

Felvetõdhet a kérdés melyek az osztálytükör, valamint az önismereti csoporton zajló be-
avatkozások, a nyilvános konfrontáció kockázatai, melyek az optimálisan elérhetõ elõ-
nyök, valamint a potenciális veszélyek, az esetleges ártalmak.
Az MP-csoportszakértõnek – mint a szociális változások menedzserének – tudatában kell
lennie, hogy a fejlõdésnek ára van, olykor fájdalommal jár, amihez a kliens kíséretet
kap, ez a rá veszélyes tényezõk destruktív hatásának minimalizálására irányul a tanári tá-
mogatás és a társas háló szolidaritása révén.
A hatás és a kockázatok megítéléséhez, sõt már a program vállalásával, a beavatkozással
kapcsolatos döntés során is érdemes mérlegelni, mi történik a magatartási zavarokkal és
az osztály légkörével,

� ha egyáltalán nem avatkozunk be csoportmódszerekkel,
� ha a társas kompetenciák fejlesztése tréningmódszerekkel történik a helyzetfeltá-

rás, szociometria és tükörbe nézés mellõzésével,
� ha csak beszélgetünk az osztály légkörérõl és a problémákról felmérés nélkül, illet-

ve
� ha a magatartási zavart kizárólag az egyéni pszichoterápia eszközeivel kezeljük.

A sikeres MP a fennálló aktuális problémáktól indulva az osztály mélyszerkezetében pro-
vokál és indít el radikális átstrukturálódást, amely egyidejûleg bevonja, aktivitásra készte-
ti az egyént és a közösséget, s ezáltal fejti ki a hatását mind a két szinten, a nyílt beszéd és
az együttes önismereti élmény révén nemegyszer frusztráló disszonanciát és igen sok örö-
met okozva. A megérett változásokat a foglalkozások a korábbi látásmód fellazítása és át-
billentése révén csak elindítják, az érdemi átalakulási folyamat további pedagógiai mene-
dzselést kíván.
Az MP komplex és igen munkaigényes eljárás, semmiképpen sem alkalmazható minden-
hol, bármilyen feltételek között, nem mindenható. Az eredményességhez szükséges felté-
telek hiányában más eljárások alkalmazása javasolt.



A Mérei-projektnek a kiscsoportos beszélgetéseket megelõzõ korábbi fázisaiban, a vizs-
gálat kereteinek megteremtése, tájékoztatás, szerzõdés, a tréning megtervezése és lebonyolí-
tása, olyan fontos szakmai döntések, mint a mérés elhalasztása, a kiscsoportok összeállítása
stb. együttes munka, ami többszöri konzultációt igényelt. Mind a ketten részt vettek a tájékoz-
tatás, a szerzõdéskötés, a keretek kialakításának munkálataiban, a tréning, a felmérés, az ön-
ismereti csoport megszervezésében és lebonyolításában (címadás, kérdõív stb.). Az önisme-
reti csoport után a két szakember együtt készítette el a projektzáró hosszabb távú nevelési
stratégiát.

A pszichológus szakértelmét igényelte: a kérdõív adaptálása a helyzethez, a korrekt osz-
tálytükör elõállítása a statisztikai adatokból, majd annak szakszerû visszajelentése, ennek so-
rán a nyílt tárgyilagos beszéd a problémákról a szociometria nyelvén, valamint a többi kiscso-
portokból származó vélemények és pozitív emlékek gyûjtése, üzenetek közvetítése. Továbbá
az adott önismereti foglalkozáson az aktuális keretek, a szerzõdés, a kommunikációs szabá-
lyok, a célok tisztázása, a „jó csapatfilozófia,” a konstruktív helyzetteremtés lépésrõl lépésre.
Az utóbbi mûveletei: a kérdésekkel való aktív terelés, a folyamatos interaktivitás, pontos meg-
állapításokkal, az éppen megszületõ vélemények kristályosítása, a véleménykülönbségek
konfrontálása, szemléletmenedzselés, pozitív közvetítés, értõ figyelem, feszültség lecsengeté-
se (Gordon-technikák, mediáció stb.).

Mindezt egyetértésben az osztályfõnökkel, aki mindvégig egy aktív résztvevõ, s saját dön-
tése szerint a beszélgetésen vagy az egyes gyerekek kapcsán, vagy a csoport végén összefogla-
ló jelleggel elmondta a saját nevelõi pozíciójából fakadó észrevételeit, elvárásait, kifejezte az
örömét, ha új, figyelemre méltó dolgot hallhatott. A fejlesztõ csoportfoglalkozásokat köve-
tõen, a projekt lezárása után a nevelõ követi és kontrollálja, hogyan alakul a problémás tanu-
lók viselkedése, mennyiben viszik tovább a társak, hogy segítsenek egymásnak a változás-
ban, s egészében irányítja az aktuális folyamatokat a közösség további életében. A tréninget
követõ hétköznapokban a két szakember konzultációja alkalomszerûvé vált.

A kiscsoport történések funkciója a magatartási zavar kezelésének szempontjából
Az „Én, a barátaim és az osztály” önismereti csoport egy mesterségesen létrehozott irányí-
tott és kontrollált laboratóriumi történés, amelyet a részvevõk önként vállalnak annak a kö-
zös célnak az érdekében, hogy az osztályukból egy befogadó, színes és összetartó csapatot
hozzanak létre.

� Az MP-nek a változások menedzselése folyamán ez a kiscsoport egy lényegi köztes ál-
lomása, mint láttuk a szociometriai felmérést és a tükör visszajelentését követi, ugyan-
akkor semmiképpen sem az intervenció vége. Rendszerint azzal a feszítõ disszonancia-
élménnyel indul, hogy szinte senkinél sem fedi le az önmagáról kapott szociometriai
kép, profil azt, ahogy korábban elképzelte a helyét, társai vélekedését. Pozitív és nega-
tív érzések, öröm és csalódottság egyaránt fellépnek a szembesülés alkalmával.

� A magatartásváltozásban érintett tanuló számára a változáshoz nélkülözhetetlen –
gyakran frusztráló, erõs érzelmekkel kísért – önismereti szembesülés a társak kritikus

Járó Katalin: Osztálytükör

58



véleményével, egy ún. szignifikáns pillanat, amely – megfelelõ feltételek mellett – fon-
tos változtatási döntések érlelését támogathatja. Ezeket a változáshoz elõbb-utóbb
meg kell hozni, majd végre is kell hajtani, amit valószínûsít, hogy minden fiatalban
erõsen él a csapatba tartozás vágya, a félelem a peremre kerüléstõl, kiközösítéstõl.

� A kívánatos feltételeket ehhez a befogadó közeg tudja biztosítani, ha kész a domi-
náns csoportnormáktól eltérõen viselkedõ és kommunikáló, esetleg olykor ellenszen-
ves társak nyitott befogadására, számukra a változás esélyeinek biztosítására és jóin-
dulatú támogatására. Ez jelentõs rugalmasságot kíván a csoport tagjaitól, azt, hogy
készek legyenek korábbi gondolkodási, ítéletalkotási sémáik, érzelmi attitûdjeik fe-
lülvizsgálatára, arra, hogy kimozdítsák azokat egy megmerevedésre hajló tendenciá-
ból. Továbbá arra, hogy igény esetén gyakorlati támaszt is adjanak egymásnak a vál-
tozáshoz.

� Az önismereti csoport hatótényezõje, hogy az együttes élmény közegében, melyhez
a szükséges védettséget a szerzõdések és a nevelõi kontroll teremtik meg, felszabadul-
nak a csoport kreatív problémakezelõ és egymást segítõ tartalékai. Az ekkor zajló fo-
lyamatok, új felfedezések egymásról, átértékelõ mozzanatok, kreatív javaslatok jelen-
tik az új kompetenciák gyakorlását, és viszik elõre az osztályok struktúrájának,
értéktételezéseinek és légkörének fejlõdését.

Az MP-n belül az önismereti kiscsoport a program fõ törekvését beteljesítõ közeg, amennyi-
ben meg tudja valósítani, hogy a társak kontrollált feltételek mellett aktív tényezõivé, pozitív
serkentõivé váljanak a csoportbeli érintkezési és beilleszkedési problémák kezelésének, s egy-
úttal a kortársi szocializációnak, a társas kompetenciák fejlõdésének.

Egyéni esetek – Nagyító alatt az „Én, a barátaim és az osztály”
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Mikor hatékony a nevelõ és a csoportszakértõ partnersége?

Speciális kommunikációs feladat a két szakembernek egymás törekvéseire hangolódni,
tudomásul véve, hogy az alapállás, a keret szerint a megrendelõ a tanulók személyiségé-
nek fejlõdéséért hivatalosan felelõs tanár, a pszichológus a szolgáltatást nyújtó szakem-
ber. Az egyéni és csoportszintû változások hosszú távú menedzselését az önismereti cso-
porton is részt vevõ pedagógus végzi, õ követi nyomon az egyéni vállalások további
sorsát. Ugyanakkor az osztálytükör összeállítása és visszajelentése, valamint a kiscsoport
szakmailag és etikailag korrekt levezénylése a pszichológus felelõssége. A beindított vál-
tozások közös sikerként állnak elõ, bár a hatás konkrét kulcsmozzanata közvetlenül szár-
mazhat akár a társak, akár a tanár, akár a pszichológus valamely gesztusából, amelyek
ugyanakkor csak az együttes élmény közvetítésével képesek kifejteni jótékony, elõrelen-
dítõ hatásukat.



A továbbiakban az egész fejlesztési folyamatot vesszük szemügyre általában, valamint foly-
tatva a modellosztály történéseinek konkrét bemutatását, hogy fény derüljön arra, miképpen
támogatja az osztálytükör mint közvetlen elõzmény az önismereti munkát, s hogyan alkotnak
ezek a lépések egységes és szerves fejlesztõ folyamatot.
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Mérei-projekt: szociometriára épülõ
csoportfejlesztés





A Módszertani bemutatónak ebben a részében arra a modellre tekintünk rá, ahogy az MP az
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziumban meghonoso-
dott, de immár didaktikus elrendezésben, a tevékenységek idõrendjét követve.19

Itt a helyi iskolapszichológus társul az osztályfõnökökkel az MP csoportfejlesztõ prog-
ram megvalósítására. A módszer – mint korábban említettük – a Fõvárosi Önkormányzat Köz-
oktatási Közalapítványa „Pedagógiai tárgyú szellemi termékek létrehozásának támogatása”
címû pályázat keretében, mint helyi innováció került bemutatásra. A vállalás a szociális kom-
petenciák fejlesztésére irányuló tanórán kívüli foglalkozássorozat kimunkálására, valamint
ennek pedagógusok számára példákkal történõ bemutatására irányult.20

A program céljainak a bevezetõ fejezetekben történt vázolása, valamint néhány eset és
csoporttörténés megvilágítása után ebben a fejezetben az MP gyakorlatáról, módszereirõl,
a számítástechnikai feltételeirõl adunk képet. Ismertetjük, miképpen épül fel és mûködik
a Mérei-projekt. Nem térünk ki ugyanakkor e helyütt az iskolai osztályokban végzett hierar-
chikus szociometriai feltárás módszertanának, sem az osztálytükör elkészítésének, illetve az
adatok feldolgozását támogató számítástechnikai program moduljainak részletes ismertetésé-
re, mivel ezek képviselik a MP-csoportszakértõ sajátos kompetenciáit, melyeket a szóban for-
gó vizsgálat idején az érdeklõdõk az erre a célra a CIVITAS PSzSzK által indított akkreditált
60 órás tanfolyamon sajátíthattak el.

Iskolánkban ez a tudás a pszichológus kompetenciái között adott volt. A hangsúly ezúttal
e fejezetben a pedagógiai fejlesztésen van, a szociometriára alapozó helyzetfeltárás keretei-
vel és eredményeivel, az osztálytükör tartalmával foglalkozunk, valamint az erre a diagnózis-
ra épülõ különbözõ fejlesztõ foglalkozások céljaival, a fejlesztés tárgyát képezõ készségek
azonosításával, a levezetés során alkalmazott módszerekkel az elõkészületektõl a lezárásáig,
beleértve az alkalmazásra kerülõ kommunikációs és tárgyi eszközöket.

Ezt követõen önálló fejezetben, a már ismert modellosztály révén dokumentáljuk és de-
monstráljuk a fejlesztés folyamatát, s ebben a nevelõ és a csoportszakértõ együttmûködését.
Kitérünk a MP-vel kapcsolatban felmerülõ etikai kockázatokra, s azok minimalizálásának le-
hetõségeire is.
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19 Útmutatónk sajátos szerkezete óhatatlanul azt idézte elõ, hogy most, amikor a kályhától újraindulunk
a módszer rejtelmeinek felfedezése felé, olykor meg kell ismételnünk néhány korábban már említett
információt.

20 A projektfejlesztésre és a modellvizsgálatokra az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és
Gyakorló Gimnázium biztosított személyi és tárgyi feltételeket. A pályamunka megvalósításában részt
vevõk köre: Járó Katalin iskolapszichológus csoportszakértõ, Morvai Éva osztályfõnök, Sarkadi-Nagy
Szilvia iskolapszichológus gyakornok, Szatmári Kálmán informatikatanár, rendszergazda.



1. Az MP és a szociális kompetenciák
– a „Szellemi alkotások” pályázatban vállalt feladat

Az innováció célja a tanulóközösségeket segítõ pedagógusok professzionális csoportfejlesztõ
és problémakezelõ, valamint mentálhigiénés megelõzõ munkájának módszertani támogatása.
A tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztése érdekében – a HEFOP 3.1-es program kereté-
ben kifejlesztett C típusú projektekhez hasonló – tanórán kívüli fejlesztõ foglakozások rend-
szerének kimunkálása, és a nevelõk és csoportszakértõ szakemberek együttmûködésének gya-
korlati modellálása.

A kiemelt fejlesztési feladatok közül a programban az énkép, az önismeret gazdagítása,
megerõsítése történik, elsõsorban a szociális szerepek azonosítása és a saját hatások tudatosu-
lása, valamint aktív formálása révén.

A szociális és állampolgári kompetenciák NAT-ban található definíciója alapján a fejlesz-
tõ program kitüntetetten céloz meg olyan készségeket, mint:

MP – és a szociális kompetenciák
� az interperszonális, az állampolgári, a közösségi elkötelezettség és részvétel, a konflik-

tusok konstruktív kezelése, a közös döntéshozatal;

� saját közvetlen csoportkörnyezetben gyakoroltatja a demokratikus készségeket és mé-
lyíti a demokrácia mûködésérõl és struktúráiról való tudást;

� átélhetõvé teszi és tudatosítja, hogy a sikeres kapcsolatok és társadalmi együttélés érde-
kében elengedhetetlen a normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott maga-
tartási szabályok megértése, a saját elõítéletek olykori felülvizsgálata, az együttérzés
és a szolidaritás;

� fejleszti a kommunikációs kultúrát, egyrészt a saját érzések, igények, értékek, vélemények
kifejezése, másrészt mások szempontjainak és eltérõ nézõpontjának megértése terén;

� lehetõséget kínál az érvelés, a meggyõzés, a bizalomra építõ hatékony tárgyalások, kö-
zös megegyezések kimunkálásának gyakorlására.

A kompetenciák fejlesztésében azt a munkaszervezési modellt képviseli, amikor a nevelõ
külsõ szakértõ, adott esetben csoportfejlesztõ iskolapszichológus hozzáértését veszi igénybe,
akivel ugyanakkor õ maga mint felelõs megrendelõ és közremûködõ dolgozik együtt. A fej-
lesztés a Mérei Ferenc munkásságával fémjelzett szociometriai hagyományra épül. Haszno-
sítja az Iskolai Közösségpszichológiai Mûhelyben tömörülõ – pedagógusok és iskolapszicho-
lógusok együttmûködésében sok éven át (1981-tõl) felhalmozódott – közösségfejlesztõ
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tapasztalatokat. A projekt helyzetelemzõ és a problémákat közösen feldolgozó szociálpszi-
chológiai diagnosztikai és intervenciós technikákat kínál annak érdekében, hogy a tanulócso-
port nevelõi irányítással a maga spontán és irányított dinamikájából következõ hatásokat az
egyes tanulók, és az egész csoport pozitív fejlõdését, a közösségi összetartást megalapozó és
erõsítõ energiává transzformálhassa. Az etikai kockázatok kezelésében a program a tranzak-
cióanalízis szemléletére és eljárásaira épít.

A fejlesztést a helyzetfeltárásban alkalmazott komplex számítástechnikai programcso-
mag támogatja, az ún. KT-szoftver, rendszergazda a pályázat idõszakában Szatmári Kálmán.

2. A Mérei-projekt – az adatok feldolgozása

Az MP számítástechnikai háttere, a szoftver jellemzõi

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziumban az 1998–99-es
tanév során a Soros Alapítvány Jefferson Programjától elnyert támogatás révén jöttek létre az
osztályközösségek szakértõi irányítással folyó fejlesztõ tevékenységéhez a hálózati alkalmazás
hardver- (web és SQL szerver) és szoftverfeltételei. Ezáltal a KT program hozzáférhetõvé vált az
interneten.

Az adatbevitelt egy platformfüggetlen, a hálózati környezetet felhasználó internetala-
pú rendszer biztosítja. Az elõkészítõ adatokat (kérdések, személyek adatai, jelszavai) internet-
böngészõn keresztül az erre jogosult és kiképzett szakember (csoportszakértõ iskolapszicholó-
gus és rendszergazda adminisztrátor) tölti be. A tanulók Netscape 4.5 vagy Internet Explorer
4.0 webböngészõ segítségével névre szólóan érik el az adott URL-címet, ahol a kérdõív talál-
ható. A kérdésekre a teljes névsorból választhatják ki azokat, akikre szavaznak.

Biztonsági megoldások sora garantálja, hogy az adatok az egyéni kitöltés után nem hoz-
záférhetõek, s csak a rendszergazda beavatkozásával oldható fel ez a zárolás. E feltételek biz-
tosítják, hogy egy-egy osztály tanulói egyidejûleg, vagy 2 csoportban személyre szóló kódjuk
birtokában belépjenek a rendszerbe és kitöltsék az elõzetesen oda felvitt osztálykérdõívet.
A képernyõn mindig egy kérdés jelenik meg és az osztálynévsor, ahol a választást a nevekre
való rákattintás jelenti. Végiglépkedve a kérdéseken, a tanuló jelzi, hogy befejezte a munkát.
A rendszer a hiányzók és távol – mondjuk éppen külföldön – tartózkodó osztálytársak számá-
ra is bárhonnan bármikor interneten keresztül elérhetõ.

A KT programcsomag adatrendezési és grafikus moduljai végzik el a beérkezett vála-
szok feldolgozását a HSz szempontjai szerint. Kinyomtatható termékei képezik az osztály-
tükör nyersanyagát. Ezek egyrészt az ún. kérdéslisták, melyek az eloszlások mentén rendezik
a kérdéseket, azonosítják a csoportra aktuálisan jellemzõ funkcionális zónákat, s alapul
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szolgálnak a csoportok vertikális és horizontális szerkezetének és többarcú értékrendjének
elemzéséhez. Másrészt a személyi listák, mint a szereptábla, a presztízs- és népszerûségi lis-
ták, melyek a csoport hierarchiáit és bennük az egyén pozícióját, rangját mutatják, és egyúttal
a hiányok és tulajdonított megbélyegzések mentén lehetõvé teszik a beilleszkedési nehézsé-
gek, a csoportban ható diszkriminációs és izolációs folyamatok azonosítását.

A rajzolóprogram interaktív módon létrehozza a hierarchikus szociogramot. A gép rögzíti
a csoporttagok réteghelyzetét és kölcsönös kapcsolataikat, a horizontális elrendezés a vizsgálat-
vezetõre hárul. Az e könyvben látható iskolai szociogramok e programmal interakcióban készül-
tek. A horizontális elrendezés úgy áll elõ, hogy amennyiben az ábra bal oldalán az intézmény
iránti lojalitás képviselõivel – pl. „szorgalmasan tanul” –, tágabban az õ baráti körük identifikálá-
sával indítunk, akkor a tõlük való érzelmi távolság elvben a jobb oldalon megjeleníti a csoport-
szuverenitás erõit. Az iskolai osztályokban rendszerint az egyik póluson a „szorgalmas lányok”,
a másikon a „verekedõ fiúk” között feszül ki az érzelmi háló. Középen találjuk azokat a hangadó-
kat, értékképviselõket a maguk köreivel, akik igényt tartanak arra, hogy beleszólhassanak mi-
lyen normák és értékek határozzák meg a közösség életét. Õk egyúttal törekvéseik megvalósításá-
hoz, dominánssá tételéhez az osztály profiljának meghatározásáért folyó versenyben minél több
társuk elkötelezõdését szeretnék elnyerni. Kapcsolataik ennélfogva széles körben, több irányban
nyitottak, s ezáltal összetartják rendszert, megóvják attól, hogy esetleg alkotóelemeire, különbö-
zõ klikkekre essen szét. A szociogramon a felsõ réteg centrumában elhelyezkedõ köröktõl a peri-
féria felé mutató lazább kapcsolatok jelzik ezt a jelenséget.

A megfelelõ – A WINDOWS 95-ön vagy WINDOWS NT-n futó – programhoz a felhasz-
náló csoportszakértõk kiképzésük során hozzáférési jogosultságot kapnak.

Az MP program felépítése, a fejlesztés folyamata

1. A program elõkészítése:

�Acsoportszakértõ szakmai felkészülése a többlépéses program elvégzésére, a kockáza-
tok kezelésére.

�Elõzetes konzultáció a szakértõ és az osztályfõnök között.

� Ismerkedés a csoporttal, tájékozódás és tájékoztatás, elõzetes hangulatfelmérés, a tár-
sas igények és aktuális sérelmek megismerése.

�Közös célok azonosítása, döntés az együttmûködésrõl, szerzõdés a felek között.

� Szülõk tájékoztatása.

2. Helyzetfeltáró diagnosztikus szakasz:

�Kérdõívkészítés, a kérdõív és a csoport regisztrálása a KT adatbázis számára.

�Mikrotársadalmi helyzetfeltárás hierarchikus szociometriával, a felmérés lebonyolítá-
sa (szántógépen vagy papír alapon).

Járó Katalin: Osztálytükör
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Az MP-folyamat eseményei

14. ábra



�Az adatok rögzítése, a KT adatrendezõ program által elõállított táblázatok, rangsorok,
ábrák elemzése.

�Az osztályok társas kapcsolati hálójának, erõterének, többarcú érték-, norma- és sze-
reprendszerének elemzése, s ezen belül a diákjátszmák, a bennük érintett szereplõk: ül-
dözõk, áldozatok, aktív beavatkozók és passzív szemlélõdõk azonosítása.

�A csoporttükör és az egyéni szociometriai profilok összeállítása.

3. Fejlesztõ és problémarendezõ foglalkozások szakasza:
a) Tükörbe nézés: A csoport megismerkedése az osztálytükörrel, amely szembesíti az-

zal, hol tart a fejlõdésben, melyek az erõsségei és a problémái, káros játszmái, milyen
téren jellemzõ az együttmûködés, miben versengenek, hol bukkan fel nyílt konfliktus,
esetleg romboló agresszió, kijelöli az aktuális feladatokat a jó csapattá válás folyamatá-
ban, a szociogram és az egyéni szociometriai profil megtekintése.

b) A tükörinformációkat feldolgozó ön- és helyzetismereti kiscsoportos foglalkozá-
sok: a tagok részvételének, szerepeinek, változtatási igényeinek kiscsoportos megbe-
szélése, aktuális kapcsolati feszültségek tisztázása.

c) Konfliktuskezelõ csoportfoglalkozások: melyeken a tanulók csoportjai közötti ér-
ték- és érdekütközések, valamint a tanárok és a diákok közötti feszültségek feldolgozá-
sa, megvitatása, tárgyalásos rendezése, közös „fair play” szabályalkotás folyik.

d) Készségfejlesztõ és csapatépítõ foglalkozások, tréningek: játszmák elemzése, kom-
munikációs és együttmûködési készségek fejlesztése, légkörjavító játékos találkozá-
sok az összetartozás érzésének átélése érdekében.

4. A program értékelése, lezárása:

5. Hosszabb távú nevelési stratégiák kimunkálása a csoport és a tagok szintjén.
Íme az útvonal az MP térképén, melynek a továbbiakban azokat az állomásait látogatjuk meg,
ahol a fejlesztõ munkához tartozó fontos találkozásokra kerül sor.

Elõkészítés és szerzõdés

Általában a fejlesztõ program az osztályfõnök és a pszichológus tájékozódó és kölcsönös be-
avató konzultációjával indul. A pszichológus az osztállyal, az osztályfõnök a módszerrel is-
merkedik. Ha reménytelinek ítélik az adott osztály gondjainak kezelésére az MP-t és megál-
lapodnak az együttmûködésben, akkor ajánlják meg a lehetõséget magának az érintett
közösségnek.

Járó Katalin: Osztálytükör
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A pszichológus az osztály minél jobb megismerése érdekében különbözõ eljárásokhoz
folyamodik, ezek egyike a mi gyakorlatunkban gyökeret vert ún. hangulatfeltárás. Egy pár
mondatos, név nélkül kitöltött kérdõív arról, hogy ki hogy érzi magát az osztályban, mit
kedvel, és mit érez gondnak. A feltáruló kép megjeleníti a tanulók szubjektív közérzetét, ki-
kristályosítja az aktuálisan a többség által problémának megélt jelenségeket. Erre az elõze-
tes tájékozódásra, kapcsolatteremtésre különösen szükség van akkor, ha a csoportszakértõ is-
meretlenként érkezik az osztályba. A kapott összkép megbeszélése a csoporttal egyúttal
modellezi a csoportok számára azt a munkaformát, amikor nyíltan együtt beszélgetünk a lég-
körrõl, a gondokról, a megoldásokról, azaz „belenézünk a tükörbe”. Ennyiben felfogható,
mint szocializáló bemelegítés a késõbbi, jóval mélyebb és személyesebb visszajelentések-
hez. Ebben a mérésben a tanulók szubjektív élményei, személyes vallomásai szintjén találko-
zunk az osztályélet aktuálisan kellemes és feszültséget hordozó jelenségeivel, az enyhébb és
olykor súlyosabb játszmákkal. Ugyanakkor már ebben az ismerkedési szakaszban is elkép-
zelhetõk a csoportjelenségekben mélyebbre pl. a csoporttagok társas igényeit és sérelmeit,
vagy az ideális osztályközösségre vonatkozó értékeit feltáró eljárások alkalmazása. Köny-
vünknek abban a részében, amely a hagyományos mérésalapú modelltõl eltérõ tréningalapú
modellt tárgyalja, bemutatunk néhány ilyen eljárást.

Közvetlenül az MP elõkészítése az osztályban úgy indul, hogy a pszichológus részletes
tájékoztatása alapján a közösségek maguk döntenek arról, hogy részt akarnak-e venni a felmé-
résben és a fejlesztõ projektben. A tájékoztatás témái:

Az MP bemutatása
1. A vizsgálat célja és tartalma, a termékek – szociogram, egyéni ábra stb. – demonstrá-

lása;
2. A program felépítése, idõtartama: feltárás, közös megbeszélés, problémamegoldás;
3. A körülmények, kérdõív kitöltése kézi vagy számítógépes formában;
4. Biztonsági szabályok: ki látja és ki nem a választások adatait, kik értesülnek az ered-

ményrõl;
5. A program hasznosulása, filozófiája, etikai követelményei;
6. Kérdések, fenntartások, a kellemetlen helyzetek, amelyektõl tartunk, s amelyeket fel-

tétlenül el szeretnénk kerülni.

A program megvalósítására csak a tanulók 75%-os egyetértése esetén kerül sor. Amennyi-
ben ez a minõsített többségi igény hiányzik, akkor más, a csoportnak a pszichológus által
elõzetesen megajánlott kínálatból – kommunikációfejlesztés, konkrét problémák megbe-
szélése, csoportjátékok stb. – az osztály tagjai közül többek által kiválasztott módszerrel
dolgozunk.
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A szerzõdés funkciója olyan feltételek és szabályok kimunkálása, amelyek között a csoport
tagjai vállalják, mindent megtesznek azért, hogy elkerüljék a kínos félelmeket, hogy ne kell-
jen sem nekik magunknak, sem a jó barátaiknak fenyegetettséget átélniük. Fontos mozzanata
a szerzõdéskötésnek, hogy olyan szabályokat alkossunk, amelyek segítenek megelõzni az elõ-
zetesen mérlegelt nemkívánatos következményeket.

A szerzõdés, a részvétel önkéntes vállalása a csoportnak azt az érettségét fejezi ki, hogy ér-
tik, mirõl van szó és képesek felelõsen vállalni személyes vélekedéseiket egymásról a nyilvá-
nosság elõtt. Kíváncsiak arra, milyen csapat aktuálisan az osztály, készek szembenézni a hely-
zettel akkor is, ha fény derülhet kedvezõtlen jelenségekre és tendenciákra abban a reményben,
hogy a maguk szolidaritásával, jóindulatával, egymás érzelmi támogatásával, ötletességével és
türelmével úrrá lehetnek a gondjaikon. A következõ fejezetben bemutatásra kerülõ modell osz-
tály dokumentumai között találunk egyebek között szerzõdéstervezeteket is.

Itt említjük, hogy a szülõk tájékoztatása a készülõ közösségfejlesztõ programról egy fon-
tos mozzanat, amit akkor érdemes megtenni, amikor a közösség már döntött a felmérés és
a foglalkozások vállalásáról.
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A részvétel a programban kötelezõ vagy önkéntes?

Acsoport tagjainak önkéntessége a részvételben rendkívül fontos szakmai és etikai eleme az
MP-nek. Az út, amit az MP kínál, komoly vállalást jelent azoknak, akik elindulnak rajta, így
csak a kockázatok ismeretében lehet felelõsséggel dönteni a részvételrõl. A mérleg egyik ser-
penyõjében a korosztályt jellemzõ fokozott önismereti igény áll, a roppant kíváncsiság,
hogy vajon miképpen látnak engem az osztálytársaim, hogyan vélekednek rólam. A másik
serpenyõbe a veszélyérzet kerül, hogy esetleg kínos, kellemetlen információkat kapok ma-
gamról, amit jobb lenne elkerülni, megúszni. Az érzést fokozhatja az a körülmény, hogy az
osztály egésze szempontjából fontosabb információk arról, hogy ki-ki miképpen találta
meg a helyét, hogyan vesz részt az osztály életében, nyilvánosak, és a nevek feltüntetésével
láthatóak lesznek a hieroszociogramon is. Az MP a tanulókat felelõs döntésekre képes isko-
lapolgárokként kezeli. Kompetensnek tarja õket abban, hogy önállóan eldöntsék, mit vállal-
nak annak érdekében, hogy osztályuk jobb csapattá válhasson. Az elutasító döntést, a felmé-
rés elvetését is messzemenõen tiszteletben tartja, s nem él a rábeszélés, a nyomásgyakorlás
eszközeivel, ami ha netán hatna is, hamis válaszokat produkálna, s a problémák kezelésében
való elõrelépést tévútra vinné, a fejlõdést elakasztaná. A szakemberektõl ez a megszokott at-
titûdjükhöz képest fokozott távolságtartást, tárgyilagosságot kíván.
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A tanulók kitöltik a szociometriai kérdõívet

15. ábra

HSz-kategóriák és kérdések

16. ábra



A szociometriai kérdõív és a felmérés aktusa

Az MP-ben használatos szociometriai kérdõívek 8 tematikus egységben, kategóriában, vagy
másképpen fogalmazva csoportfunkció területérõl kérnek társválasztást és különbözõ funk-
ciókra jelölést a felmérésben részt vevõ csoportok tagjaitól. A tagok választásai a partnersé-
get illetõen (beszélgetõtárs, csapattárs, együtt érzõ társ stb.), illetve a különbözõ funkciók ellá-
tására (szervez, nevettet, sportol, szorgalmasan tanul stb.) való jelöléseik teszik lehetõvé
a társas érzelmi háló, valamint a szerephierarchia feltárását.

Az MP gyakorlatában a kérdések száma az iskolákban hagyományosan alkalmazott kérdõ-
ívekhez képest magasabb, meghaladhatja az 50-et. Ennek célja, hogy a csoporttagok kellõen
differenciáltan tudják egymásról elmondani a tapasztalataikat és így egy a valósághoz közelí-
tõ, árnyalt összkép alakuljon ki a szerepek rendszerérõl. A kérdések kb. 2/3-a olyan standard
kérdés, amelyet minden vizsgált osztályban felteszünk, a többi az adott osztály sajátos problé-
máinak feltárását célozza meg.

HSz középiskolai alapkérdõív kategóriák szerint

ISKOLAI ORIENTÁCIÓ CSOPORTORIENTÁCIÓ

1. Lojalitás az
intézmény iránt

2. Csoportirányítás 3. Szembenállás,
kritika

4. Szabad
tevékenység

tanárok értékelik
szorgalmas

közös érdeket
képvisel
ügyes szervezõ
csapatvezetõ

igazságtalanságot
szóvá tesz
nyíltan megmond
zavar órát
durva, bántó

sportcsapat tagja
érdekes a hobbija
külsõre vonzó
nevettetõ

5. Intellektuális
teljesítmény

6. Norma-
és légkörteremtés

4. Hátrányok, nehéz
beilleszkedés

5. Kapcsolatteremtés

kiemelkedõ tudású
mértékadó vélemény
tanulásban segít

összetartásért sokat
tesz
jó fej
békítõ

tanár elégedetlen
tanár nem ismeri
eléggé
helyét keresi
nehezebben érintkezik
izgul

beszélgetõtárs
együtt érez
buliba hívják
csapattárs
titok neki

1. táblázat

A táblázatos elrendezés azt mutatja be, miképpen fejezik ki a kategóriarendszer és a konkrét
kérdõívek a mikroszociológiai csoportkoncepció által tételezett kettõs meghatározottságot.
A táblázat bal oldalára kerültek az iskolai elvárások teljesítésére vonatkozó kérdések,
a jobb oldalon találjuk azokat, amelyek a kortársi szociális és érzelmi szükségletek mentén
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kialakuló tevékenységekben való részvétel iránt érdeklõdnek. A felsõ négy kategória – loja-
litás, irányítás, oppozíció, szabadidõtöltés – a csoportok életében való közremûködés eltérõ
irányait mutatják, olyan tevékenységeket foglalnak magukban, amelyekben létrejönnek
a programadó igazodási minták, csoportnormák. Ezek meghatározóak lehetnek a csoport
közös értéktételezései, profilja szempontjából. Az alsó sor kategóriái inkább eszköz jelle-
gûek, olyan viselkedések, amelyekre szükség van a programok, minták megvalósításához.
Elvben a lojalitás a szakszerûségben (1–5), az eredményes vezetés a megfelelõ normák meg-
teremtésében (2–6) teljesedhet ki. Az oppozíció kockázata a beilleszkedési zavar hátrányos
helyzetként való rögzülése (3–7). A kellemes szórakozások aligha képzelhetõk el megfele-
lõ társaságok nélkül (4–8).

Az adott osztályban alkalmazásra kerülõ kérdõívet a csoportszakértõ és az osztályfõnök
együtt alakítja ki úgy, hogy alkalmas legyen a helyben tapasztalható eredmények és gondok
feltárására. Az adatok felvételére, a felmérésre rendszerint egy osztályfõnöki órán kerül sor.
A tanulók, ha az iskola technikai felszereltsége lehetõvé teszi, akkor a gép mellett közvetle-
nül kitöltik a kérdõívet, így automatikusan maguk végzik az adatok rögzítését. Ezzel gyakor-
latilag minden hibalehetõség kiküszöbölõdik. Természetesen alkalmazható továbbra is a ha-
gyományos papíralapú kérdõívkitöltés.

Ebben az esetben nagyon fontos követelmény, hogy az adatok gépi rögzítését a feldolgo-
zás céljaira szigorúan a külsõ csoportszakértõ végezze. A feltárás kezdetén megkötött szer-
zõdésnek a tanulók szempontjából ugyanis kritikus összetevõje, hogy az osztályfõnökök,
mint az adott csoportba tartozó felnõtt irányítók, megismerik a társas szerkezetet és az osz-
tályra vonatkozó eredményeket, ugyanakkor a nyers adatok, a kitöltött kérdõívek nem kerül-
nek a kezükbe. Az MP fejlesztõprogram egésze iránti bizalom múlhat ezen. A nevelõk szá-
mára a hasznos szociometriai információ nem az egyedi kérdõívek szintjén jelenik meg,
hanem abban rejlik, ahogy az osztály egyes tagjaihoz a többiek összesítve viszonyulnak,
ahogy a tanulók egymás viselkedését és egyes tulajdonságait megítélik, ahogy felruházzák
egymást hol kedvezõ, hol kedvezõtlen tulajdonságokkal, amelyek ezáltal sajátos egyéni sze-
repekké kristályosodnak.

A kérdõívtõl az osztálytükörig – elemzés és értelmezés

A számítógép napjainkra átvette az adatok rendezésének igen idõigényes és fáradságos mû-
veleteit, sok fontos táblázatot, ábrát képes elõállítani, de ez nem jelenti, hogy a rendezett vá-
lasztási adatokból automatikusan elõáll az osztály komplex dinamikus összképe úgy, ahogy
azt az érintettek megélik. A HSz-ben képzett csoportszakértõk tudásának egyik fontos ele-
me, ahogy ezt az integrált képet a részadatokból felépítik és bemutatják, hogy egy-egy cso-
port a mért összefüggések szerint hol tart a jó csapattá fejlõdés folyamatában.
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Egy csoport szociometriai adatainak feldolgozási dimenziói a HSz-ben
1. Társas háló kohézió (Mérei-indexek, baráti körök, alakzatok, érzel-

mi alrendszerek azonosítása)
2. Értékprofil a követett és elutasított lojális szervezeti, illetve szuve-

rén minták (többségi választás, mozgósító erõ, befoga-
dás-kirekesztés terepei)

3. Hierarchikus rétegek többségi befolyás, kiscsoport szintû hatás, a befolyás
hiánya, személyes hatás (az érintettek arányában)

4. Társas és érzelmi hierarchiák presztízs és népszerûség: kiemelkedõ, átlag feletti, átla-
gos, átlag alatti, alacsony (az érintettek arányában)

5. Horizontális tagolódás a részvétel módja, szerepek rendszere (funkcionális al-
rendszerek azonosítása a kettõs meghatározottság kate-
góriái mentén pl. a tanulást vagy az együttlétet preferá-
lók körei)

6. Dinamikus erõtér együttmûködés és versengés a rétegek, a funkcionális,
illetve baráti körök között (a választási stratégia vizsgá-
latával)

A csoportszakértõ elemzõ értelmezõ munkájának másik fontos terméke az egyéni szociomet-
riai profil összeállítása, mely bemutatja az egyes gyerekek kapcsolati hálóját és részvételét
a szöveges értelmezéssel ellátott adatok fényében. Ezt minden tanuló egy neki címzett levél
formájában kapja meg.

A csoport egyes tagjainak szociometriai profilja
Érzelmi befogadott-
ság, baráti körök

Hely a kölcsönös érzelmi kapcsolatok hálójában. Kölcsönös vala-
mint nem viszonzott adott és kapott egyoldalú választások

Státus A befolyás mértéke, hely a vertikális rétegzõdésben. Mértékadó sze-
repek, kiscsoportos szerepek, tartalék szerepek

Részvétel és szerep Hely a horizontális tagolódásban, azaz a szereprendszerben: az isko-
la iránti lojalitás és a kortársi szuverenitás megnyilvánulásai

Presztízs Személyes hatékonyság, a kapott társas figyelem, hely a jelentõségi,
elismertégi rangsorban

Népszerûség Kapott érzelmi választások, hely a vonzalmi rangsorban.
Hátrányos helyzetek Nem kívánatosnak nyilvánított értékeket, normákat képviselõ, meg-

bélyegzõ szerep
A szerepek, a társas figyelem hiánya.
Az érzelmi kapcsolatok részleges és teljes hiánya
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3. Az osztálytükör mint helyzetdiagnózis
– az MP fejlesztõprogram csomópontja

Az osztálytükör – egy a csoportokban rendszerint izgatottan várt hosszabb találkozás (két tan-
óra szünet nélkül, ha egy mód van rá, a tanítás végén), melyen a közösségek némi idõ eltelté-
vel szembesülnek a szociometriai felmérés alapján a tagok választásaiból kitagolódó összkép-
pel, benne a kapcsolataikat ábrázoló szociogrammal. A tükör tartalmaz egy szöveges részt,
vizuális összetevõje pedig a hierarchikus szociogram. A tükröt a csoportszakértõ készíti el
a számítógépes program által rendezett választási adatok elemzése és értelmezése alapján,
majd õ az, aki az osztálynak az összképet bemutatja. A szöveg az osztály történetébe ágyazot-
tan azt állapítja meg, hol tart aktuálisan a fejlõdésben, melyek az erõsségei és a problémái,
s ennek érdekében az alábbi kérdéseket világítja meg:
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Osztálytükör: demonstrációs eszközök

17. ábra



Járó Katalin: Osztálytükör

Mit mutat meg az osztálytükör?
1. Milyen érték- és normarendet munkált ki a csoport az eddig együtt töltött idõ alatt, ho-

gyan határozza meg aktuálisan a saját profilját, domináns orientációját, viszonyát az is-
kolai elvárásokhoz és a kortárs törekvésekhez?

2. Milyen magatartásokat ítélt meg olyannak, mint amelyek valamiképpen eltérnek a cso-
port normáitól, kívül esnek az önérvényesítés és érintkezés meghonosodott stílusának
határain?

3. Hogyan realizálja a kialakult szerephierarchia, a csoport vertikális rétegzõdése a prefe-
rált értékek képviseletét, kiket tart a közvélemény az osztály befolyásos hangadóinak
különbözõ területeken?

4. Milyen baráti társaságok alakultak ki, azok tagjai milyen módon, szerepekben, mely te-
rületeken, milyen csoportfunkciók ellátásával kapcsolódnak be az osztály életébe?

5. Érzelmileg mennyire befogadó, összetartó és otthonos hely az osztály, milyen területen
és kik között jellemzõ az együttmûködés, s milyen jelei észlelhetõk a versengésnek,
vagy épp ellenségeskedésnek, elõfordul-e hogy egyeseket a csoport egységesen nem to-
lerál, kiközösít?

Akövetkezõ oldalon található 2. táblázat arról ad integrált képet, hogy a felmérésben kitagoló-
dott baráti körök (bal oldali függõleges oszlop) milyen arculattal, tevékenységekben kapcso-
lódnak be az osztály életébe (a fejléc a kérdõív megfelelõ kérdéseire utal). E nyolcadik osz-
tály szociogramja volt látható az 5. ábrán, a 26. oldalon. A táblázatban a vastagon szedett
monogramok a hierarchia felsõ három rétegében szereplõ, valamilyen területen kiemelkedõ,
elismert, sokak által számon tartott tagjai az osztálynak.

A tükör szövege külön kiemeli a megoldásra váró problémákat, megjelöl néhány feladatot,
melyeknek mielõbbi megoldása elõreviheti a csoportot a jó csapattá válás folyamatában.

Az osztálytükör foglalkozás csúcspontja a szociogram megtekintése, amikor 3–4 fõs kis-
csoportokban ülve megvizsgálják a kézhez kapott ábrát a tanulók, kinek milyen hely jutott az
érzelmi kapcsolatok hálójában, melyek a szoros barátságok. Számukra (lásd a 18–20. ábrán
lévõ fotókat) ekkor a legizgalmasabb kérdés az, hogy viszontválasztották-e õket a számukra
fontos társaik. Nagy az öröm, amikor a várakozás teljesül, de a szomorúság is nagy, amikor ne-
tán csalódniuk kell. A szembesüléskor már mindenki tudja, hogy a következõ állomás egy
olyan kiscsoportos beszélgetés lesz, amelyen a kapott képpel kapcsolatos érzésekrõl lesz szó.
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Profil
Csoport

Tanulás Közélet Diák-
élet

Sport Nevettet Jó fej Társ Tartózkodó Bántó

stílus

Órát

zavar

1. lány
6 fõ

2 RZs
NE

6 PA
RZS
NE
WF
TZ
CsV

5 NE
TZ PA RZs
WF CsV

1.TZ

2. lány
4 fõ

2 VA
VR

1 VA 3 VA
VR MA

2 VA
VR

4 VA
MA
VR
SNZ
S

3 SNZS
MA
VR

3. lány
5 fõ

2 LG
OA

LG OA 1 FZS 5FZS
LG
TZS
BF
OA

3 TZs
FZs LG

1.OA 2 FZS
OA

vegyes
8 fõ

1 BL 4 BL
BV KN
SD

5 BL
BV KN
SD
SB

3 BL
KN SD

2 BL
SD

8 BL
SB BV
KNAE
SD
SzD
SZs

8BL
BV
KN
AE
SZD
SZS
SB
SD

3 BV
SB
SD

3 BV
SD SB

1. fiú
5 fõ

2 TA
GM

2 TA
GM

5 TA
NI
BD
GM
DP

3BD
GM
NI

1DP 2 DP NI

2. fiú
8 fõ

1 KD 1KD 4 KD
BÁFM
LÁ

3 BÁ
HP LÁ

6 KD
BÁ
HP LÁ
BZ KR

8 KD
BÁ
FM
PD
BZ
KR
HP
LÁ

2 BÁ
KR

1 HP 1 HP

ÖSSZ
fõ/csop.

10/6 6/2 11/5 7/2 5/3 16/3 36/6 16/5 7/5 9/4

A baráti körök részvételi profilja – összkép

2. táblázat
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Végül legtöbbször még ennek a tükörbe nézõ foglalkozásnak az utolsó akciója, hogy ki-ki
egy neki személyesen megcímzett borítékban kézbe kapja a rá vonatkozó összes szociomet-
riai információt, az ún. szociometriai profilját. A boríték tartalma a következõ:
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A tanulók kiscsoportjai az osztály szociogramját böngészik

19. ábra

A diákok ismerkednek az osztálytükör tartalmával

18. ábra



� Az egyéni szerep leírása feltárja, a társai milyen viselkedéseit tartják számon, mennyire
becsülik õt, mekkora befolyást vívott ki magának, mennyire igénylik a társaságát: státus,
mértékadó szerep (jelölés a társak 50%-ától, vagy afelett), szerep (25 és 49% között), tarta-
lékszerep (10–24% között). Látható, hol a helye népszerûségi és presztízs rangsorokban.

� Az egyéni szociogram és a kapcsolati választások listája megjeleníti a kölcsönös kap-
csolatokat, valamint az egyoldalú választásokat, melyeket õ hagyott viszonzatlanul,
s amelyeket felé nem viszonoztak azok, akiket jelölt.

� Profilböngészõ kísérõlevél egyrészt elmagyarázza a profilban található szakkifejezése-
ket, másrészt útmutatást fogalmaz meg arra nézve, hogy a címzett miként dolgozzon
a kapott információkkal.

Együtt marad a csapat, amikor ki-ki kinyitja a borítékját és megnézi, milyen pillanatfelvételt
készített róla a társak közössége. Akkor ott igény szerint szóvá lehet tenni a kívánt körben –
barátok, valamelyik felnõtt, az egész társaság stb. – azt is, ha valami jólesik, és azt is, ha vala-
mi fáj. Ha egyes párok pontatlannak tartják a kapcsolataik ábrázolását, akkor az érintettek kö-
zös kérésére módosítjuk az ábrát, hogy az korrekten az aktuális helyzetet tükrözze, hiszen egy
csoport életében minden állandó változásban van, nincs semmi kõbe vésve. A mért adat egy
korábbi idõpont igazságát rögzíti, ami az esetek nagy többségében érvényes a beszélgetés ide-
jén is, de nem kezeljük dogmaként. Élve a felkínált korrekciós lehetõséggel, a gyerekek leg-
többször a vonalak vastagítását kérik, ezzel a gesztussal is megszilárdítva a barátságokat.

A személyes információ fogadtatása igen különbözõ. Általában a meglepõdéssel teli öröm do-
minál, de mindig akadnak egypáran, akik dühösen hárítanak, összegyûrik, kidobják a kapott
profilt és közben hevesen kritizálják a módszert, s olyanok is, akik megbántódnak másokra,
vagy akiknek egyszerûen fájdalmat okoz, amit a tükörben látniuk adatik. Az idõ ezen az órán
nagyon rövid, legfeljebb csak gyors lereagálásra elég.

A profil részletekbe menõ alapos tanulmányozására már csak otthon adódik alkalom. Eh-
hez az egyéni, esetleg baráti vagy családi önismereti munkához javasol szempontokat a borí-
tékban található profilböngészõ levél. Amikor elbúcsúzunk, a tükörbe nézõ foglalkozás vé-
gén már mindenki tudja, mikor lesz az a kiscsoportos beszélgetés, melyre õt is várják, s kik
lesznek együtt az önismereti beszélgetés alkalmával.
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80

A saját szociometriai profil tanulmányozása

20. ábra

Vajon ki a szociometriai információ címzettje? Mikor árt a konfrontáció?

A szembesülés az osztálytükörrel, a szociogrammal, a társak véleményével mindig egy ér-
zelmileg felzaklató helyzet, mondhatni egy mesterségesen provokált önismereti élmény-
fürdõ örömmel, meglepetéssel, csalódásokkal fûszerezve. Hagyományosan a szociomet-
ria alkalmazói a konfrontációs mozzanatot igen kockázatosnak gondolják, attól tartva,
hogy a struktúra megismerése inkább elmélyíti a feszültségeket, mintsem konstruktív el-
mozdulásokat eredményezhetne. Ez egy teljesen reális veszély. A szociometria iskolai
alkalmazásának leginkább kritikus kérdése következésképpen, hogy kinek készül, és kit il-
let meg a benne feltárt információ. Mindenekelõtt a pedagógust támogatja fontos informá-
ciókkal konkrét döntések (pl. ültetés, szobabeosztás, csoportmunka stb.) meghozatalában

– legtöbbször ilyen pedagógiai alkalmazásával találkozhatunk. Az MP ezt fontos feladat-
nak tekinti, de az információ felhasználásának egy összetettebb, áttételesebb módját tartja
szem elõtt. Arra kíváncsi, mit kezd a szociometriai információval maga az érintett, az ada-
tokat szolgáltató, a kapcsolatairól – közeledésekrõl és elhatárolódásokról –, a kérdõív kitöl-
tésének aktusával számot vetõ csoport. Szembesülve a személyes döntések nyomán közös
alkotásként kikristályosodó szerkezettel, mennyiben képes a közösség az új információt
a saját fejlõdése javára fordítani? A címzett mindig a csoport, a tárgyilagos tükör külde-
tése, hogy felszabadítsa az együttes élmény konstruktív energiáit, ezen belül az elõrelépés,
a problémák közös megoldásának vágyát, valamint a jóindulatot, a kölcsönös szolidari-
tást, mely kulcsszerephez jut az ártalmak minimalizálásában.



A várható hevesebb érzelmek kezelésére a két szakember elõre felkészül, az osztályfõ-
nök tyúkanyóként vigasztalja a szomorúakat, nyitott az elújságolni kívánt örömök meghallga-
tására, a fogalmak magyarázata, a módszerkritika kezelése hárul a csoportszakértõ pszicholó-
gusra. Arra biztatnak mindenkit, hogy a pár napon belül esedékes kiscsoporton bátran
mondják el, amit éreznek, ami bosszantja õket, amit nem értenek, ami boldogító számukra.
A kapott profil képezi az önismereti beszélgetés kiinduló információs bázisát.

Az MP egy olyan gyakorlatot testesít meg a változások, a konfliktusok kezelése terén – mint lát-
hattuk az imént –, amely konfrontálja az osztálytükör formájában a csoportok tagjait a szocio-
metriai információval, ugyanakkor nem hagyja magára se az egyént, se a csoportot a fennálló
helyzettel, feszültségekkel szembesítõ információk feldolgozásában. Sõt pedagógiailag irányí-
tottá teszi ezt a folyamatot, számos eszközt kínálva ahhoz, hogy a szociometriai információ
irányított feldolgozása konstruktív belsõ építkezés forrásává válhasson. Az osztálytükör azért al-
kalmas erre, mert egy igen tárgyilagos, mérésekre alapozott nyelven elemzi az eltérõ értéktétele-
zéseket, azok befolyását, a számon tartott funkciókat, részvételt, a szerepek rendszerét, a kiala-
kult érzelmi társulásokat, az együttmûködés, illetve a versengések, esetleg az ellenségeskedés
aktuális erõit, az egyéni pályafutások sikereit, és gondjait a csoportban.

Ennek a képileg és fogalmi szinten elrendezett információnak a megismerése, a tükörbe

nézés áll a fejlesztõ program csomópontjában és kiindulópontja minden további önismereti és
konfliktuskezelõ beavatkozásnak, csoportfejlesztõ foglalkozásnak. Az MP számára következés-
képpen a kérdés nem az, hogy megilleti-e a fiatalok csoportját az õ viszonyaikkal kapcsolatos in-
formáció, hanem az, hogy milyen keretek között és milyen nyelvi megfogalmazásban van ennek
létjogosultsága. Mit tehetnek a csoport fejlõdéséért hivatalból és hivatásszerûen felelõs szakem-
berek azért, hogy beavatkozásuk a folyamatba szakmailag elõrevivõ legyen?

Szemlélet, nyelvezet és etika: hogyan beszél az MP osztálytükör
nyilvánosan a beilleszkedési problémákról?

A követett szemléleti támpontok, alapfeltevések:
1. A kortárs csoportoknak, így az osztályoknak immanens vágya, hogy a helyi igények

szellemében kellemes, és érdekes befogadó csapata legyen az odatartozóknak, min-
den csoport úton van efelé, és fejlõdési potenciálokkal rendelkezik. A kirekesztettség
nagyon fájdalmas az érintetteknek, s nem méltó egy jó csapathoz, hogy az odatartozók
egy részét a többiek valamilyen vélt vagy valós ok miatt észre se vegyék, vagy kifeje-
zetten egyoldalúan negatív érzelmeket tápláljanak irántuk
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2. Acsoport jó csapattá válásának törekvésére és jóindulatára, a társas szolidaritás igényé-
re és készségére alapozva nyíltan beszélünk a légkörrõl, az eltérõ értékekrõl, a közös
normákról, az erõviszonyokról, az eredményekrõl, melyeket elért a csoport, valamint
a megoldásra váró egyéni és közösségi problémákról, kommunikációs és stíluszavarok-
ról a konkrét itt és most tapasztalatok szintjén. A megszólított társas egység: a csoport,
az osztály mint egész. Ütközések, nézeteltérések minden emberi társulásban elõjön-
nek, ahol a résztvevõk szeretnék igényeiket érvényesítve komfortosan érezni magukat.
A mód, a kommunikáció stílusa, ahogy ezeket egymás között elintézik, tanulható, az
elsõ indulatokat kifejezõ fizikai vagy csúfolódó verbális agresszió helyére sokféle
konstruktív megoldás léphet.

3. A szociális és érzelmi izoláció (mellõzés, kiközösítés), valamint a bûnbaknak jelölés
(megbélyegzés) mint hátrányos helyzetek a közvélemény jelzései arról, hogy az adott
csoportban milyen jellegû viselkedések számítanak túlzó, furcsa megnyilvánulások-
nak, milyen kommunikációs stílusokat – durvaság, tartózkodás, másság – ítélnek meg
olyannak, amely eltér a csoportnormától. A csoport szempontjából – szociálpszicholó-
giai szinten – nem önmagán az átlagtól eltérõ viselkedésen van a hangsúly, hanem a ref-
lexión, a többiek vélekedésén. A jelzések, amelyek a légkört megzavaró viselkedések-
re vonatkoznak, megközelítõleg sem a maga teljességében írják le a bennük érintett
tanulók személyiségét. Igyekszünk megérteni az õ indítékaikat, elfogadjuk, ami méltá-
nyos, bíráljuk zavaró eszközeiket, felfedezzük, tudatosítjuk az erõsségeiket.

4. A beilleszkedés nehézségei nem pusztán az egyén felelõssége, éppen annyira jellemzi
a csoportnormák mûködését, a tolerancia helyi határait. A megosztott felelõsség elve

az egyén és csoportja között egyrészt érvényes akkor, amikor a személyes benyomások
a tagok választásai nyomán szerepként, részvételi módként összegzõdnek, de csak a kö-
zös a vállalás vezethet eredményre akkor is, amikor valaki ezen a képen változtatni sze-
retne.

5. A magatartásbeli túlzások megérthetõek, ha ismerjük a pszichológiai természetüket,
eredetüket. Legtöbbször méltányos igények állnak a háttérben, alapvetõ társas szükség-
letek kielégítetlensége, olyan vágyak, amelyek mindenki számára közösek, valamint
olyan félelmek, amelyeket szintén mindannyian ismerünk. A gondot a feszültségek ke-
zelésére alkalmazott elhibázott válaszok jelentik, amelyek nem jelentenek tényleges
megoldást, sõt olykor kifejezetten károsak mind az egyén, mind pedig a környezete szá-
mára. A csoport megértése és empátiája fontos lépések a változás útján. Ezek képesek
lehetnek a szerepeket rögzítõ elõítéletek fellazítására.

6. A másoknak kárt okozó tetteiért a felelõsséget mindenkinek vállalnia kell.

Járó Katalin: Osztálytükör
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A szociometriai diagnózis funkciója a fejlesztési folyamatban

Néhány érvet említünk, melyek a mérésen alapuló osztálytükör alkalmazása mellett szólnak:
�A tanulóra mint iskolapolgárra irányul a figyelem, azaz nem mint roppant bonyolult,

bizonyos erõsségeket és gyengeségeket mutató konkrét élettörténettel rendelkezõ
egyénre. Ez jelentõs tartalmi szûkítés, ami többek között védelmet jelent, mivel kijelö-
li a csoport, a társak kompetenciahatárait is és a módszert pedagógiai mederben tartja.

�E tekintetben minden tanuló egyenlõ, azonos jogokkal és kötelességekkel bír, egyfor-
ma eséllyel indul, hogy a közösség figyelmében részesüljön, zárt keretek között
(10–15 perc) ad, kap, kér és utasít vissza odafigyelést. A munka intenzív és koncent-
rált, biztosítottak a feltételek a vélemények és érzések áramlásának kölcsönösségéhez.

�Az egyéni önismereti motiváció a „jó csapattá” válás, az összetartozás-érzés vágyával
és konkrét megtapasztalásával gazdagodik, átélhetõ a szolidaritás, s ez egyúttal az in-
tézményi elvárásokat – teljesítmény, korrekt érintkezés, jó közösség – is támogatja.

�A szociometriai nyelvezet a szerepek leírásával egy elõítéletektõl mentes nyelvet, ob-
jektívebb, kevésbé indulatos közlésformát kínál, mint a hétköznapi stílus.

�Astatisztika konkrétan hitelesíti a társak véleményének a súlyát, a szavazatszámok tük-
rében megalapozottan lehet mérlegelni egy változási döntést, a kockázatokat, potenciá-
lis veszteségeket és jutalmakat.
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Mérés és/vagy tréning?

Gondolhatnánk, hogy a beilleszkedési problémák csoportos kezeléséhez elegendõ lehetne,
ha rendszeresen folynának önismereti beszélgetések kinek-kinek az osztálybeli helyzeté-
rõl. Ezt nem vitatjuk, hiszen számos tanár él is olykor ezzel a lehetõséggel, tekintve, hogy
a gyerekek egymás viselkedését illetõen rengeteg empirikus tapasztalattal rendelkeznek,
sok ötletet adhatnak egymásnak. Mi szükség van akkor a szociometriai felmérésre és az osz-
tálytükörre? – merülhet fel a kérdés. Jól ismert tapasztalat, hogy alig lehet 10 és több ember-
rel személyes dolgokról érdemben beszélgetni, jó, ha ilyen esetekben egy-két gyerek gond-
ja szóba kerül, és az érintett csoport tagjai készek igazán odafigyelni egymásra. Az
osztályban szervezett önismereti beszélgetések alkalmával fennáll az ellenállás, a hárítás,
esetleg a nem kívánatos vájkálás, a parttalan szétfolyás stb. veszélye. Az MP tapasztalatai
azt mutatják, hogy a módszeres helyzetfeltárás, az induló strukturált összkép, a komplex osz-
tálytükör megismerése, az általuk teremtett keretek jelentõsen megnövelik a pedagógiai
célú fejlesztõ önismereti és problémakezelõ beavatkozások hatékonyságát.
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4. A fejlesztõ kiscsoportos foglalkozások típusai

A fejlesztõ folyamatnak a tükörbe nézést követõ következõ állomását a különbözõ önisme-
reti és problémakezelõ kiscsoportos foglalkozások képezik. Elõbb azokat soroljuk, melyek
szerves kapcsolatban állnak a szociometriai tükör és profil megismerésével és az abban fel-
merült csoportos, valamint egyéni erõsségek és gondok megértését mélyítik, azok feldolgo-
zására, korrekciójukra irányulnak. A fejlesztõ gyakorlatok másik csoportjába olyan kiegé-
szítõ eljárásokat soroltunk, melyek az osztályok légkörének, az ott megélt sérelmeknek,
a kielégítetlen társas szükségletekbõl eredõ játszmáknak a jobb megismerését szolgálják,
valamint elõsegítik különbözõ társas készségek gyakorlását, végül növelik az együttlét örö-
mét. Ezek beépülhetnek az MP-be, de attól függetlenül is alkalmazhatók. Fontos, hogy al-
kalmazásuk mindig valamilyen tudatosított közösségépítõ céllal történjék illeszkedve
a konkrét helyzet igényeihez.

MP: Az osztálytükörre épülõ közösségfejlesztõ, csapatépítõ kiscsoportos foglalkozások
Én, a barátaim és az osztályom

Ön- és helyzetismereti beszélgetés baráti körben – a szociometrikus profil alapján, fó-
kuszban az egyén, erõforrások, jogos sérelmek, méltányos vágyak, illetve alternatív érvé-
nyesülési pályák, védelem és önvédelem, a kontroll társas támogatása

Mi és a tanárok
Tanár-diák konfliktusok rendezése – tárgyalás, mediáció, panaszláda

Eltérõ vagy ellenséges?
Versengõ kiscsoportok: a klikkek közötti kommunikációs zavarok kezelése, elõítéletek,
identitáserõsítõ torz indulatok lebontása, az elfogadás és együttmûködési tartalékok moz-
gósítása

Fair play a mi osztályunkban
Az osztálybeli érintkezés szabályainak megalkotása, betartásuk, a társas kontroll feltéte-
leinek együttes kimunkálása viták, tárgyalások során
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MP: tájékozódó és fejlesztõ beavatkozások
Hogy érzed magad?

Az osztálylégkör anonim felmérése
Elvárásaink és sérelmeink

Az agresszió iskolai forrásai – oknyomozás: adott osztályban a tanulóknak a tanárokkal
és egymással szembeni közös elvárásainak és sérelmeinek feltárása és megbeszélése.
Méltányos igények, tûréshatár az adott csoportban, célravezetõ, illetve romboló eljárá-
sok elhatárolása

Vajon miért? A „bunkóság” és a visszahúzódás pszichológiai természete
Diákjátszmák elemzése: lépések a szereplõk felszíni és rejtettebb valós indítékainak, ér-
zéseinek, gondolatainak megértése felé szituációs játékok, rajzok, a „cikinyelv” rejtett
közlései stb. alapján, a nyílt kommunikáció lehetõségei

Hatékonyabbá válni
A hiányosnak diagnosztizált társas készségek fejlesztése különbözõ tréningek formájá-
ban: empátia, együttmûködés, önérvényesítés, önvédelem stb.

Csapatépítés – légkörjavító oldott, vidám, játékos közösségi programok

A legfontosabb és megkerülhetetlen eleme a szociometriára épülõ csoportfejlesztésnek az
„Én, a barátaim és az osztály” önismereti kiscsoport, errõl szóltunk az elõzõ fejezetben, il-
lusztrálva egy-két konkrét történést. A korábban bemutatott esetek kapcsán már e foglalkozás-
ról elmondottakat talán a címébe foglalt és a csoport vezetõi által a helyszínen megvitatásra
felkínált témák, megbeszélési szempontok bemutatásával egészítjük itt ki. Íme:

ÉN – ami a kapott profilban megerõsített, amivel egyetértek, aminek örültem, ami megle-
pett, ami bántott, ami dühített. Mit kezdtem az érzésekkel? Elõfordult-e, hogy megbánthat-
tam valakit, mert rendre nem reagáltam a megkereséseire? Kivel beszéltem a profilról? Mi-
lyen változást szeretnék a magam számára az osztályban?

A BARÁTI TÁRSASÁG mennyire társaság? Van-e közös pozitív jellemzõje a jelen
lévõ baráti együtteseknek? Milyen a kapcsolatuk egymáshoz és a szerepük külön-külön az
osztály életében? A jelen nem lévõk közül kik számítanak a közelállóknak, milyen alapon,
kik állnak távolabb, milyen alapon? Kívánságok, kérések, javaslatok a jelenlévõkhöz, hogy
kellemesebb legyen az együttlét.

Az OSZTÁLYBAN hogyan érezzük magunkat? Milyen a viszonyunk a többi, a más al-
kalommal beszélgetõ kiscsoport tagjaihoz? Melyik jelen nem lévõ baráti kör ellenszenves,
miért, kik között feszül eleven ellentét, miért? Üzenetek a távollévõknek. Milyen változás len-
ne mielõbb kívánatos, mire van reális esély, mi lehet ebben a saját részünk, mi a többieké?

E foglalkozástípus az MP szerves összetevõje, s a helyzetfeltáró tükör utáni közvetlen
folytatása. A felsorolt többi munkaforma fontos tájékozódó és problémakezelõ elemként
épülhet az MP-be, a szociometriai felméréshez ugyanakkor nem kapcsolódnak szervesen.
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Bármikor önálló eljárásokként alkalmazhatók. A „Hogy érzed magad?” – egy általános ismer-
kedõ, hangulatfeltáró gyakorlat, melyet az MP elõtt, vagy attól függetlenül javaslunk. Min-
den csoportos fejlesztésben növeli a hatékonyságot, ha a munka kezdetén sikerül tisztázni
a társas szükségleteket és az aktuális sérelmeket, melyek a kapcsolatokat mételyezõ játszmák
forrásvidékére irányítják a figyelmet, s így kijelölik az adekvát beavatkozások irányát is. Ez
a funkció hárul az „Elvárásaink és sérelmeink” típusú foglalkozásra. A „Mi és a tanárok”, va-
lamint az „Eltérõ vagy ellenséges?” elnevezésû foglalkozások a tanár-diák, valamint a klik-
kek közötti feszültségek megbeszélésére irányuló konfliktusrendezõ, mediációs eljárásokat
fednek, amelyet a szociometriai adatok bevonása tárgyszerûbbé tehet. Ez érvényes a „Fair
play szabályalkotás”-t végzõ, a konfliktusok kezelésében a legfontosabb történésre is, amikor
létrejön a kommunikációnak egy új szintje, új minõsége. A „Vajon miért?” típusú foglalkozás
feltáró jellegû tréning, amely a diákjátszmák eredetének ered nyomába. A „Hatékonyabbá vál-
ni” név alatt kommunikációs, és más szociális készségeket fejlesztõ tréningekre utalunk.
Ezek is építhetnek a szociometriai diagnózisra. A „Csapatépítés” egy gyakran alkalmazott
csoportmódszer, amely álladó komponense az MP-fejlesztésnek is, a kiscsoportok végén, az
egész munka lezárásakor rendre játszunk, énekelünk, valamint kedves, megerõsítõ üzenetek-
kel ajándékozzuk meg egymást. A könyvünk záró fejezetében közzétett továbbgondolt, ún.
tréningalapú MP-modell e gyakorlatokból nõtt ki, s némely eljárást ott részletesebben is is-
mertetünk.

A táblázatokba foglalt gyakorlatok eltervezése a helyzet ismeretében nagy fantáziával és
rugalmasan végezhetõ. Ami általános követelménye minden önismereti foglalkozásnak, az
nem egyéb, mint az ún. „jóindulat szerzõdés”, a megállapodás a keretekrõl és az aktuális kom-
munikációs szabályokról, ami megkülönbözteti e „laboratóriuminak mondható” helyzeteket
az érintkezés mindennapi megszokott – s gyakran bántó – rutinjától.

Az önismereti beszélgetések fontosabb érintkezési szabályai:
� Együtt maradunk a megbeszélt idõtartamra, ha csak elõre nem szól valaki, hogy el kell

mennie.
� Mindenki kap szót, figyelmet, kiválaszthatja, milyen témához szól, nem vágunk senki

szavába.
� Véleményt egymásról saját nevünkben, jó szándékkal, tárgyszerûen és konkrétan mon-

dunk, mellõzzük az általánosító minõsítéseket, elismerjük a pozitív tulajdonságokat.
� Elõre kinyilvánítjuk, hogy társunk/társaink véleményét készek vagyunk-e meghallgat-

ni vagy nem. Vállaljuk, hogy a személyünket érintõ nem tetszõ véleményeket, mint lé-
tezõt – ha nem is esik jól – tudomásul vesszük, ami nem jelent elfogadást, azonosulást,
de amin esetleg el lehet gondolkodni. Itt nem vitatkozunk, csak jelezzük, ha nem ér-
tünk egyet, vagy ha valami bántó a számunkra.

Járó Katalin: Osztálytükör
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� Tiszteletben tartjuk egymás érzékenységét, ha úgy adódik könnyeit, gyenge pontjait,
akkor mondunk véleményt, ha másik nyitott és kellõen nyugodt annak meghallgatásá-
ra, nem erõsködünk, és nem erõltetjük a másikra a gondolatainkat, bármennyire igaz-
nak is véljük azt.

� A beszélgetések személyes vonatkozásairól nem beszélünk a kiscsoport, illetve az osz-
tály határain kívül, megõrizzük mint csoporttitkot.

Fejlesztõ foglalkozások: fontosabb csoporttörténések

Itt néhány, az iskolánk több osztályában alkalmazott fejlesztõ program során szerzett figye-
lemre méltó tapasztalatot sorolunk fel, olyan történéseket, melyek közvetlenül megfigyelhe-
tõk voltak a csoportfoglalkozásokon és fontos változások beindulását jelezték.

� A társak felfedezték és tudatosították egymás rejtettebb értékeit.
� Azárkózott, csendesebb, peremhelyzetû gyerekek elkezdték érdekeiket érvényesíteni.
� Az osztályok hangadói érzékenyebbé váltak az általuk korábban alig észrevett társaik

elgondolásai, érzelmi igényei iránt, felismerték felelõsségüket a légkörteremtésben.
� Ellenségeskedõ kiscsoportok szóba álltak egymással.
� Egymás pozíciójában beállt pozitív változásokat szóvá tették, együtt örültek neki.
� A társak szembesítése nyomán a diákok elgondolkodtak azokon a tulajdonságaikon,

melyeket a többiek eltúlzottnak, terhesnek, idegesítõnek ítéltek meg.
� A közösség kimunkálta a maga érintkezési szabályait és a módot, ahogy támaszt nyújt-

hatnak azoknak, akiknél ezek betartása pszichésen nehézségbe ütközik.
� A diákok panaszaik orvoslása érdekében megtanulták, hogyan lehet tárgyszerûen és

eredményesen tárgyalni tanáraikkal.

Az osztálytükör és a kiscsoportos foglalkozások
– a társas kompetenciák fejlõdése

Ezen a ponton azt összegezzük, hogy a közösség és az egyes tanulók számára milyen szociá-
lis kompetenciák fejlõdésére kínálkozik lehetõség az MP különbözõ állomásain.

� A szociális tájékozódó képességet fejleszti, amikor a tanulók, találkozva a tükörbe né-
zés kivételes élményével, strukturált formában tudatosítják a maguk számára az addig
leginkább érzelmi élményként megélt közösségük társas szerkezetét, kimunkált érté-
keit, aktuális elakadásait, mikrotársadalomként való mûködését.

� Önismeretük jelentõsen gazdagodik, amikor szembesülnek azzal, hogy társaik mikép-
pen látják és értékelik az õ személyes részvételüket a csoport életében.
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� Énképük és önbecsülésük megerõsödik, amikor a kiscsoport személyesen az õ hely-
zetüket beszéli meg, és minden tekintet rájuk szegezõdik. Átélhetik társaik segítõ szán-
dékát, mérlegelhetik, milyen területen ismerik el õket, mit illetnek a többiek jóindulatú
kritikával.

� Gyakorolhatják, miképpen lehet kérni, elfogadni, esetleg elutasítani a mások által fel-
ajánlott segítséget, ami az asszertív önérvényesítés fontos komponense.

� A részvétel a társak helyzetének értékelésében és megbeszélésében növeli az egymás
iránti felelõsségérzetet, a személyes kommunikáció kultúráját, az odafigyelést má-
sokra, az empátiás megértést, az érzelmek nyílt kimondásának, az õszinte, de nem bán-
tó, én-üzenetes kritika kifejezésének készségét.

� A konfliktusok tárgyalásos rendezését szolgáló foglalkozásokon fejlõdik a vitakész-
ség, a meggyõzés, a racionális érvelés, a saját igények, érdekek, érzések és értékek
tudatosodása és kifejezésének képessége, mások méltányolható igényeire való
odafigyelés és érzékenység, a feleket kölcsönösen kielégítõ kiegyezéskeresés és
kompromisszumkészség.

A csoportos önismereti munka a megfontolt nyugodt párbeszéd hatékonyságának élményével
ajándékozza meg a résztvevõket.

Ha belegondolunk a folyamatba, ami a részt vevõ fiatalok személyiségében zajlik, akkor
a szociális kompetenciák saját élményû tanulásának pszichikus mozzanatairól a következõ hi-
potetikus képet vázolhatjuk fel.

Megállapíthatjuk, hogy a kiscsoportos önismereti élmény a megmerevedett struktúrák fellazu-
lásának egy szignifikáns pillanata, a tartós változáshoz emellett hosszú távú pedagógiai odafi-
gyelésre és ellenõrzõ gondozásra van szükség. A kompetenciatanulás folyamatában kiemelés-
re érdemes komponensek a feszítõ kezdet, ami a kellõ motivációt biztosítja, valamint
a foglalkozások történéseit a mindennapokra kiterjesztõ pedagógiai megszilárdítás szüksé-
gessége.
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A tanulást elindító
kognitív mozzanat

A kiscsoportos
beszélgetés

Az együttes önismereti
élmény

Az egyén e légkörben

A csoport tagjai

Az „Én osztályom” és a „Mi osztályunk” képzetek, valamint az
énkép és a társas kép közötti érzelmileg feszítõ disszonancia.

A tükör és a profil hatására felébredhet az egyénben a változás
igénye.

mint provokált önismereti fürdõ laboratóriumi viszonyokat te-
remt ahhoz, hogy a bizalom és az egymás iránti kíváncsiság jóin-
dulatú légkörében az együttes élmény felszabadítsa a csoport
kreatív problémakezelõ és egymást segítõ tartalékait, s az
egyén korrigálhassa az énképét.

�Új felfedezéseket hoz, és elismerve a társas szükségle-
tek kielégítésének létjogosultságát minden csoporttag
esetében, fellazítja a magatartási zavarokat rögzítõ, meg-
merevedett ítéleteket.

� Segít elválasztani egymástól az igényt és a kielégítésé-
re korábban kialakult és rögzült viselkedést, az önérvé-
nyesítés aktuális stílusát, ami kreatív javaslatokat szül.

élhet a viselkedés- és attitûdváltoztatás lehetõségével, a tár-
sakkal közösen keresnek a méltányolható igények teljesülésé-
hez új magatartásformákat. A változás a túlmûködésektõl az
elfogadható mérték és formák felé halad társas támogatással.

kibontakoztathatják olyan társas készségeiket, mint: az odafi-
gyelés, az empátia, az elfogadás, az elõítéletek felülvizsgálata,
az érvelés, a konfrontálódás, a jóindulatú kritika, az értékek és
igények tisztázása, az önérvényesítés, az érdekérvényesítés, a
tárgyalás, a különbségek tiszteletben tartása, a megegyezések
kimunkálása, közös döntéshozatal (NAT – állampolgári kompe-
tenciák).

Vajon, hogyan történik új szociális kompetenciák tanulása?



5. Mérei-projekt – várható eredmények,
a fejlesztés tényezõi és hatásai

Immár az MP-folyamat lezárásának állomására érkeztünk, amikor a fejlesztés eredményei-
nek számbavétele a feladat. Azt mutatjuk be itt, mely területen várunk el a programtól ki-
sebb-nagyobb kézzelfogható változásokat a csoportélet minõségét illetõen. Ez egyúttal az
a mérce is, amelyhez viszonyítva értékeljük a végzett munka eredményességét. Az MP-fej-
lesztés foglalkozásait követõ közelebbi és távoli jövõ pedagógiai tennivalóit, az osztályfõnök-
re háruló nevelõmunka, az eredmények megszilárdításának feladatait is e szempontok szerint
mérlegeli a két szakember, amikor a fejlesztõ tréningprogram lezárásakor ún. nevelési straté-
giát készítik.

A csoportban várható változások területei:
1. Szemléletváltás: Az osztály, a MI OSZTÁLYUNK, mint jó csapattá válni akaró egy-

ség tudatosul. Ebbe a csoportba minden ott tanuló diák a maga módján, kommuniká-
ciós túlzásaival együtt is beletartozik. A csapathoz illõ érintkezés, a csapatra jellemzõ
saját értékprofil kimunkálása egy kemény tanulási folyamat, melynek során kialakul
egy differenciált és tárgyilagos viszonyulás a társakhoz a tolerancia határai között – ki-
nek-kinek a saját köre, a közelállók, a más érdeklõdésû körök, a másképpen érzõk és
gondolkodók, akikkel vitázunk, a nehezebben beilleszkedõk, akiknek segítünk változ-
ni, vagy akiket békén hagyunk.

2. A kommunikáció nyelve: A közösség a szociometriai tükör révén megtapasztalja,
hogy egy megfelelõen tárgyilagos nyelv birtokában lehet a csoport tûréshatárát sértõ
magatartási és érintkezési problémákról nyíltan, de nem bántóan beszélni, s vannak kö-
zös erõforrásaik, hogy megoldást találjanak a légkört romboló jelenségek szabályozá-
sára.

3. Az önirányítás szintje: Mikroszociológiai szinten létrejön egy szerzõdés az érintke-
zés kívánatos rendjérõl, valamint kialakul a konfliktusok rendezésének tárgyalásos,
a felek méltányos igényeire odafigyelõ módszere. A gyengébbek bántása méltatlan
a csapat szelleméhez.

4. Szolidaritás a problémák rendezésében: Pszichológiai szinten a diákjátszmák mér-
séklõdéséhez a szereplõk osztálytársaiktól személyre szabott támogatást kapnak és ad-
nak.

Egy MP problémamegbeszélõ csoportfoglalkozáson részt vevõ diákok változásélményeinek
érzékeltetésére idézünk itt néhány fantáziaképet, amelyekbe a foglalkozást záró körben õk sû-
rítették, amit átéltek.

� Zápor utáni feltisztulás, még maradt néhány felhõ, de már süt a nap és feltûnik egy szi-
várvány.

Járó Katalin: Osztálytükör
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� „Óriások” voltunk, akik fentrõl megszemlélik az egerek társadalmát.
� Változás, mozgás – a kaleidoszkóp azonos elemekbõl új színes mozaikvilágokat ren-

dez.
� Olyanok vagyunk, mint egy homokóra, olykor távol kerülünk, de egy rendszert alko-

tunk, és egymás mellett kötünk ki.
� Az életünk egy másik, elõkelõbb nyelvbe csomagolva jelent meg, ez kellemes, csak ki-

csit elvisz, elemel a valóságtól.
� Megkönnyebbültem, eddig ismeretlen nyugalom és béke tölt el.
� Az osztályfõnök õszinte meglepetésének adott hangot: „Nem is sejtettem, hogy tu-

dunk együtt problémát megoldani!”
A hol érzelmek, hol gondolatok, hol érzékletes strukturális hasonlatok szintjén megfogalma-
zódó élmények tükrében megállapítható, hogy a diákok meglehetõsen tisztán látják és érzéke-
lik az osztályukban több szinten zajló folyamatot, aminek az MP révén váltak felelõs résztve-
võivé. Nos, álljon itt egy összkép arról, milyen történések nyomán milyen változások állnak
be az MP hatására a részt vevõ csoportokban és az egyes tanulók szintjén.

Az MP-fejlesztés történései és hatásai
CSOPORT

1. Megerõsödik egy pozitív befogadó és fejlõdésre, „jó csapattá válni” képes dinami-
kus osztálykép és csoportszellem. A szemléletváltás képes megelõzni a fejlõdést kor-
látozó struktúrák megmerevedését.

2. A tanulóközösség aktív részvételével, tárgyalások útján rendezõdnek az osztály és
az iskola életében felmerülõ aktuális konfliktusok, konstruktívan alakítanak ki új
kommunikációs és problémarendezõ normákat.

3. Anövekvõ önszabályozás révén a csoport a fejlõdés magasabb fokára lép, megszilárdít-
ja érték-, szerep- és kapcsolatrendszerét, s ha kell, továbbfejleszti azt. Felerõsíthet po-
zitív és elháríthat negatív tendenciákat, így meggátolhatja, hogy szerkezete változás-
ra képtelenül megmerevedjék, megfosztva az egyént attól az esélytõl, hogy helyzetét –
ha akarja – meg tudja változtatni.

4. Tapasztalatokat szerez egy tényeken alapuló, indulatoktól mentes tárgyilagos nyelve-
zet használatában, amely a problémák, nehéz személyes helyzetek esetében is lehetõvé
teszi az õszinte nyílt megbeszélést.

5. A társak jobb megismerése megerõsíti a szolidaritást, gyengíti az elõítéletességet. Át-
tételesen a jobb légkörben javul a teljesítmény.
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EGYÉN
1. A javuló csoportlégkör, a tolerancia, a befogadókészség növekedése, az elõítéletesség

enyhülése, a feszültségek csökkenése hozzájárul, hogy az érintettek sikeresebben meg-
küzdhessenek mind a helyi, mind pedig nem iskolai eredetû személyes problémákból
eredõ beilleszkedési nehézségeikkel. A kortárscsoport pedagógiailag ellenõrzött közre-
mûködése a hátrányos egyéni pozíciók korrekciójában hatékony lelki egészségvédel-
met valósít meg a csoport minden tagja esetében, a veszélyeztetettek kiemelt védelem-
ben részesülnek.

2. Gazdagodik az ön- és helyzetismeret, differenciálódik és megszilárdul az identitásél-
mény.

3. Számos szociális kompetencia mobilizálódik, mód nyílik azok gyakorlására. A ta-
nulói közösségek ezúton felelõs részt vállalhatnak az odatartozók felnõtté válásában,
állampolgári készségeik alakulásában.

Közösségfejlesztés az MP után: nevelési stratégia

Az MP-t lezáró konzultáció során születõ nevelési stratégia mindig konkrétan az adott osztály
aktuális fejlõdési feladataira fókuszál, a közösségfejlesztés számára rövidebb és hosszabb távú
problémakezelõ és csapatépítõ célokat és eljárásokat határoz meg. Ezt illusztrálja az alábbi do-
kumentum, melynek javaslatai egy ún. „nehéz osztályra” vonatkoznak ugyan, de hordoznak ál-
talánosabb tanulságokat is.

A példában bemutatott közösségfejlesztõ nevelési elképzelések abban térnek el a hagyomá-
nyos megközelítésektõl, hogy vezetõként osztályáról mikrotársadalmi rendszerként gondol-
kodva, a nevelõ saját pedagógiai törekvéseinek és céljainak tudatában egy ún. pozíciós szemlé-
letet követ. Azt veszi számba, milyen erõk, alcsoportok lehetnek alkalmasak a korábban
gyökeret vert értékek megõrzésére, megszilárdítására, illetve elõremutató változások megva-
lósítására. Milyen alcsoportok és egyének jelenítenek meg egyfelõl olyan problémákat, me-
lyek támogató beavatkozást igényelnek. Mely alcsoportoktól várható, hogy a maguk arcának
megfelelõen konstruktív módon tudnak hozzájárulni, hogy az osztály egy minden tagja iránt
nyitott és befogadó kellemes közegként, érdekes, jó hangulatú együttléteket biztosító, a gon-
dokkal, kommunikációs elakadásokkal szembenézõ otthonos helyként, egyfajta „fészek-
ként”-t mûködjön, s hogy ezzel párhuzamosan az osztályok iskolai rangsorában is megtalálja
méltó státusát.
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Nevelési feladatok a tréning után
A szituáció, erõviszonyok

� A tanárbosszantó hangadók befolyása csökkent, emiatt agresszívek.
� A szorgalmas lányok, attól hogy semmibe veszik õket, egyre kiszolgáltatottabb-

nak érzik magukat.
� A nevettetõk a hangadókkal tartanak. A mûvészetkedvelõk inkább a szorgalmasok-

kal éreznek együtt. A sportolók mindkét félhez kapcsolódnak. Kialakulóban van
egy új centrum, amely sokoldalúsága révén idõvel képessé válhat a különbözõ tö-
rekvések integrálására.

Nevelési célok, feladatok
1. A belsõ viszonyok olyan irányú alakítása, amely meggátolja a feszültségek megme-

revedését és tovább élezõdését.
2. A saját értékek nyílt vállalását kísérje az eltérõ törekvések létének higgadt tudomá-

sulvétele. Egymást viseljék el türelemmel.
3. A tanulást lebecsülõ erõk hatásának korlátozása. A szorgalmasok hozzásegítése ah-

hoz, hogy munkájuknak ne csak egyéni, hanem közösségi fontosságát is átélhes-
sék.

4. A tanulás iránti, valamint a mûvészeti érdeklõdést játékos stílusban összeegyeztet-
ni képes új központ befolyásának erõsítése.

Tervezett eljárások
� Az osztályfõnök megjelenít egy olyan attitûdöt és viselkedési modellt, amely mél-

tányolja és támogatja valamennyi baráti kör konstruktív elképzeléseit, figyelem-
mel követi az egyéni érvényesülési kísérleteket, de határozottan fellép a másokat
zavaró destruktív akciók ellen.

� Alkalmat teremt, ahol tudatosítható az érintettek és a közösség egésze számára az
új központ progresszív szerepe.

� Kiscsoportos beszélgetéseket kezdeményez, amelyen felszínre kerülhetnek az
egymással szemben indulatokat gerjesztõ elõítéletek.

� A mindenkori érintettek, „áldozatok” figyelmet érdemlõ jó tulajdonságainak hang-
súlyozásával, új közelítési modellt kínál fel.

� Nyilvánosan mélatatja a szorgalmasok érdemeit.
� A hangadókat ideiglenesen a figyelem megvonásával korlátozza. Idõvel szemé-

lyes beszélgetések során, vezetõi rátermettségüket elismerve esélyt kínál nekik
konstruktív felelõsségvállalásra.



Mindig kulcskérdés a nevelõ számára, miképpen lehet, milyen alkuk árán a csoportban
valamiféle tekintélyt élvezõ befolyásos hangadó erõk szociális hatékonyságát a fejlõdés szol-
gálatába állítani. A fennálló helyzet és erõviszonyok ismeretében a különbözõ beállítottságú
kisebb csoportok számára sajátosságaikat elfogadva, velük összefogva tud testhezálló, a tarta-
lékaikat az egész közösség javára mozgásba hozó teendõket kitalálni. Minden helyzetteremtõ
pedagógiai fantáziára szükség van ahhoz, hogy elõbb vagy utóbb az osztály minden egyes
tagja, minden baráti együttese – azok is, akik visszahúzódóbbak, kevésbé rátermett önérvé-
nyesítõk – bemutathassa a csoportnak, milyen személyes értékekkel, érdekes kompetenciák-
kal rendelkeznek az odatartozók.

A rendelkezésére álló módszerek között nagy a szerepe a csoportvezetõ nevelõ példá-
jának, a személyes modellálásnak a játszmamentes nyílt kommunikáció terén. Különösen
fontos ez akkor, ha a nehezebben beilleszkedõk, a többiek türelmetlenségétõl, elõítéleteitõl
szenvedõ tanulók helyzetének megváltoztatása érdekében közvetlen érzelmi támogatást, sze-
mélyes védelmet nyújt számukra (pozitív diszkrimináció). Elengedhetetlen, hogy az osztály
szempontjából pozitív megnyilvánulások a nevelõ részérõl rendre nyilvános megerõsítésben
részesüljenek, s gyakran kritikára, elégedetlenségre hangolt érintkezés közepette is legyenek
rítusai a közös ünneplésnek, az öröm átélésének.

A nevelési stratégia kimunkálásában a TA autonómia-háromszög szellemét követjük,
mely azt fogalmazza meg, hogy a pedagógiai eredmények gyökere egyfelõl a növendékek át-
élhetõ védettsége, a valahová tartozás és a szabályozottság biztonsága, másfelõl az arra ka-
pott bizalom, engedély, hogy ki-ki kipróbálhassa magát, elképzeléseit, s olykor akár tévedhes-
sen is (l. 11. ábra, 39. oldal).

Esetünkben arról van szó, hogyan tudják e feltételeket nyújtani a tanárok, elsõsorban az osz-
tályfõnök, valamint a fiatalok osztályba szervezett közösségei az odatartozóknak.
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MP – hatótényezõk, hatásmechanizmusok

A fejezet lezárásaképpen azt a kérdést vetjük fel, vajon melyek az MP-ben a pozitív változáso-
kat elõidézõ tényezõk. Nos, a legfontosabb hatótényezõknek az alábbiakat tartjuk.

MP-hatótényezõk
Korrekt tükör A mérés mögött megfelelõ tudományos – elméleti és módszertani – hát-

tér áll, a megállapításokat adatok támasztják alá, melyek bármikor ellen-
õrizhetõek.

Õszinte beszéd A HSz mint a csoportbeli viszonyok és feszültségek tárgyilagos nyelve,
alkalmas arra, hogy nyíltan lehessen együtt beszélni az erõforrásokról és
a megoldásra váró problémákról.

Biztonság
és bizalom

A csoportvezetõk közötti optimális együttmûködés és a lépésrõl lépésre
a csoporttal közösen kimunkált – a felek igényeire nyitott, azokkal kalku-
láló – szerzõdések szavatolják az önismereti munkához nélkülözhetet-
len, a különbségekre nyitott befogadó, toleráns légkört, ahol a kommuni-
kációban a játszmáknak nincs helye.

Önismeret
a változtatás
érdekében

Az önismeret nem öncélú, a változás célja mindig a haladás egy még
jobb csapattá válás irányába, melynek elsõ lépése, hogy egy megértõ és
szolidáris támogatást adó háló közegét biztosítjuk egymásnak a problé-
mák megbeszéléséhez, annak megállapításához, mi a felelõssége a csa-
patnak és mi az egyénnek a problémák kialakulásában, és ki mit tehet
a változás érdekében.

A szakemberek
hozzáértése

A kettõs csoportvezetés során a szakmai és etikai követelmények betar-
tását szavatolja, hogy a közös cél megvalósításában a felek a saját
kompetenciáknak megfelelõ differenciált tevékenységekkel mûködnek
közre, miközben alapállásukban közös a csoportok fejlõdésének való
elkötelezettség, a pozitív szemlélet, a „jó csapat filozófia”.
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6. Az MP-csoportfejlesztés – jogi és szervezeti
vonatkozások, befektetések és hozamok

Nemcsak a módszer kritikusai, hanem mûvelõi is gyakran találkoznak az alábbi már koráb-
ban is említett felvetésekkel, dilemmákkal:

�Vajon a szociometriai felmérések terén ki a kompetens? Melyik szakma képviselõi
a kellõen beavatottak?

� Szakmailag és etikailag helyes-e az eredményeket nyilvánosan névre szólóan visszaje-
lenteni, ez milyen veszélyeket hordoz magában, milyen károkhoz vezethet, és mégis
milyen elõnyei miatt érdemes élni a gondok együttes megbeszélésének lehetõségével?

E kérdésekre térünk ki az alábbiakban, bemutatva az MP álláspontját.

A nyilvánosság dilemmája

A „közzétenni vagy sem”, az eredmények nyilvánosságának kérdésében mindig újra felme-
rülnek az eljárás különbözõ elemeinek szakszerûségén túlmutató etikai aggályok is. A szo-
ciometriáért tiszta szívbõl lelkesedõ, ám nem igazán felkészült és hozzáértõ alkalmazók
nem mérik fel kellõen, hogy milyen terheket róhat ez az eljárás egyes fiatalokra, akiket a ka-
pott információ esetleg hátrányosan érint. Pedagógusokat biztatnak gyakran a szociometria
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Milyen etikai kérdések merülnek fel a csoportmunka folyamán és ezek miképpen kezelhetõk?

1. A nyilvánosság és a nyílt beszéd hatékonysága és kockázatai.
2. A káros hatásokat, konfliktusokat megelõzõ és minimalizáló kommunikációs technikák,
vezetõi stílus:

� „Jó csapat filozófia” – az összetartozás mint igény és érték, címzett a csoport;

� Pozitív szemlélet, a fejlõdéselv, a bizalom nyelve;

�A szerzõdéskötés technikája, a megállapodások folyamatos ellenõrzése stb.;

�A keletkezett feszültségek oldása, enyhítése, játékosság, humor, jutalmak.
3. Fontos értékek és dilemmák

�A lojalitás dilemmája: a gyermekcentrikusság csábítása, valamint a lojalitás a mun-
dér becsületének követelménye;

�A fájdalomkerülõ kímélet, illetve a változásmenedzselés;

�A hátrányos pozíciójú tanulók és kiscsoportok fokozott védelme, a pozitív diszkri-
mináció.



tömeges alkalmazására, egyetemistákat küldenek oktatóik minden elõkészítés nélkül „bará-
ti” iskolákba, arra késztetve õket, hogy egy néhány kreditpontot érõ tanulmányi dolgozat ér-
dekében vizsgálódjanak a tanulók számára meglehetõsen fontos kapcsolataik világában,
majd dolguk végeztével, csapot-papot maguk mögött hagyva lelépjenek. Sokakat rabul ejt
a szociogram látványos bûvölete, ami megtévesztõ, és olykor káros is lehet, ha közben nem
tanulunk meg számolni e vizsgálatok összetett szociális kontextusával, és bonyolult hatás-
mechanizmusával.

A visszajelentés nyilvánossága – s kiváltképpen a tanulók nevét feltüntetõ ábra közös
megtekintése – a helyzetben rejlõ tényleges veszélyek miatt számos pszichológus kollégában
is komoly fenntartásokat ébreszt, s helyesebbnek tartják, ha nem is élnek vele. Vagy egészé-
ben mellõzik a módszer használatát, vagy másképpen – pl. a pedagógussal vagy a gyerekek-
kel egyénileg megbeszélve – vélik hasznosítani a szociometriai információt. Az MP abból in-
dul ki, hogy a szociometria lényegét tekintve egy csoportmódszer, s a belõle származó
információnak lehetõség szerint ott kell építõ módon hasznosulnia, ahonnan származik. Sõt
valójában erre csak ott helyben, az érintettek között kínálkozik érdemi lehetõség. Nevezete-
sen a csoportban feltárt jelenségek, mint pl. a kapcsolatok szerkezete, s benne az elõnyösebb
és hátrányosabb pozíciók, vagy a kisebb baráti körök közötti értékfeszültségek azonosítása,
néven nevezése és megbeszélése az adott csoportban olyan különös élmény, ami bizonyos fel-
tételek mellett érdemben elõsegítheti némely – a csoporttagok által érzelmileg nehezen meg-
élt – konfliktushelyzet tisztázását.

Ugyanakkor nem vonható kétségbe, hogy a nyilvános „tükörbe nézés” pszichológiai koc-
kázatokkal jár, s olykor egyesek számára rövidebb-hosszabb távon káros következmények-
hez vezet. Egy tudottan hatékony csoportmódszer elvetése e lehetséges körülmény miatt azt
jelentené, hogy „a fürdõvízzel együtt a gyereket is” kiöntjük. Az MP olyan utat követ, amely
a hatékony kommunikáció eszközével preventíven, majd a folyamat során „ott és akkor” min-
dent el kíván követni a kockázatok csökkentése, a veszélyek minimalizálása, s a keletkezett
fájdalmak enyhítése érdekében. Ezért kapnak az MP gyakorlatában kitüntetett szerepet a kü-
lönbözõ szerzõdések, s ezek betartatása, valamint a részt vevõ két szakértõ csoportvezetõi elõ-
képzettsége.

Eredendõen a védettség biztosítását, tágabban az autonómia erõsödését szolgálják az MP
alapvetõ értéktételezései, és a realizálásukra alkalmazott kommunikáció, ilyenek:
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A biztonság megteremtésének tényezõi
„Jó csapat” filozófia Az egyre erõsödõ összetartozás felé haladás mint igény

és érték, a tükör címzettje mindig a csoport, sohasem
a normáktól eltérõen viselkedõ egyén;

Pozitív szemlélet, a fejlõdéselv A tükör mindig egy adott fejlõdési szakasz jellemzõit
prezentálja, s az aktuális problémáknak együtt kimun-
kálhatók a konstruktív megoldásai, ezt közvetíti a biza-
lom nyelve, a meggyõzõdés, hogy az adott csoport ké-
pes erre;

Pozitív diszkrimináció A hátrányos pozíciójú tanulók és kiscsoportok fokozott
védelme;

A szerzõdéskötés A felek valós fizikai és érzelmi igényeit egyeztetõ kom-
munikációs technika, a megállapodások folyamatos el-
lenõrzése stb.;

A hozott és a foglalkozáson keletke-
zõ feszültségek oldása

A komfort fokozása és a rossz érzések enyhítése a játé-
kosság, a humor, különbözõ jutalmak eszközeivel.

A kompetenciahatárok kérdése – kettõs vezetéssel egy izgalmas
felfedezõúton

A csoportirányító nevelõ kezében a szociometriai információ egy-egy praktikus kérdés meg-
oldásában – ültetés, szobabeosztás a kiránduláson stb. – jól hasznosítható lehet. A hierarchi-
kus szociometria által feltárt összefüggések csoportfejlesztõ, konfliktusrendezõ potenciáljá-
nak kiaknázásában – mint láthattuk – szintén kulcsszerep hárul az osztályfõnökökre. Mégsem
javasolnánk – még csoportszakértõi képzettség esetén sem –, hogy egy osztályfõnök a saját
osztályában önállóan vállalkozzon az MP levezénylésére, miközben vállalkozhat erre a sze-
repre kollégák osztályaiban. Talán nem is szorul külön magyarázatra, hogy e két szerep –
a csoportvezetõi és a tréningmenedzseri a viszonyokat vizsgáló helyzetekben aligha egyeztet-
hetõ össze, azaz feltehetõen káros lenne a helyzetfeltárás, az adatok értelmezésének objektivi-
tása szempontjából. Nem inkorrekt szándékok, és nem is a hozzáértés hiánya, hanem a cso-
portvezetõ nevelõk objektív szervezeti pozíciójának sajátosságai miatt van ez így.

Nagy elõrelépés ebben a kérdésben, hogy 2006 márciusában egy igazgató kezdeménye-
zésére az adatvédelmi ombudsman is állást foglalt a gyerekekkel kapcsolatos szociometriai
információ kezelésének kérdésében, olyan szellemben, hogy helyénvalóbb, ha a vizsgálatok
az iskolában a pszichológus és nem a tanárok hatásköre. Ennek egy részletét emeltük ki a ke-
retben.
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Nem gyõzzük elégszer hangsúlyozni, hogy az MP eredményes alkalmazása a pedagógus és

a pszichológus összefogását kívánja meg. Nyilvánvaló, hogy egy kérdõív kitöltetése nem
jelent gondot egyetlen tanárnak, sõt sokan, akiket nagyon érdekelt, nem sajnálva a többlet-
energiát és -idõt, nagyszerûen boldogultak az évek folyamán a szociometriai feldolgozás-
sal is. A kettõs vezetés és a munkamegosztás követelménye mögött – mint említettük az
imént – a vezetõ nevelõnek a szervezeti pozíciója és nem személyes képességeinek korlátai
állnak. Õ hivatalosan az iskolai értékrend, követelmények érvényesítésére, az intézmény és
a csoport közötti közvetítésre kap megbízatást, ezen a szûrõn keresztül tudja és kell szemlél-
nie a viszonyokat, s ennek nevében elkötelezett a konfliktusok rendezésének, a közösség
fejlesztésének. Aligha lenne feloldható – még a legjobb szándék esetén sem – a saját látás-
mód kontextusából eredõ hatás érvényesítése, kiváltképpen az olyan esetekben, amikor
a csoport közvéleménye, értéktételezései eltérnek, esetleg szemben állnak az õ személyes
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Ki végezze a mérést?

„Az iskolai szociometriai felmérés adatvédelmi vonatkozásaival kapcsolatos in-
dítványára válaszul az alábbiakról tájékoztatom

A leírásból nem állapítható meg, hogy a felmérést ki fogja végezni: az iskola tanárai
(közül valaki), vagy az iskola alkalmazásában nem álló pszichológus, szociológus vagy
más szakember.

Az adatvédelmi biztos – immáron évtizedes – gyakorlata szerint azt tekintem elfo-
gadhatónak, ha az adatfelvételben és annak kiértékelésében az iskola tanárai nem vesz-
nek részt. Az adatkezelésnek és az adatok kiértékelésének célja a nevelõmunka hatéko-
nyabbá tétele, így e célból a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény célhoz kötöttségi követelményét figye-
lembe véve nem indokolt, hogy az egyedi adatokat a tantestület tagjai megismerjék. A cél-
hoz kötött adatkezelés követelménye azt jelenti, hogy csak olyan személyes adat kezelhe-
tõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére
alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Mindezeken túl a felmérés elvégzéséhez szükségesnek tartom olyan adatkezelési sza-
bályzat kialakítását, mely tartalmazza az adatkezelés folyamatát, az érintett jogai gyakor-
lati érvényesíthetõségének biztosítékait, valamint az adatvédelmet biztosító technikai és
szervezési intézkedéseket is. Adatvédelmi kérdéseivel forduljon hivatalomhoz továbbra
is bizalommal.”

Budapest, 2006. március. Üdvözlettel: Dr. Péterfalvi Attila



nevelõi törekvéseivel. A független vizsgálónak címezve az osztálytükör valamivel komple-
xebb képet mutat, mint amikor az osztályfõnök kéri az adatokat.

Ha a rendszertõl független az a személy, aki a vizsgálatot levezényli, akkor a saját osztály-
képe mellé az osztályfõnök kap ugyanarról a közösségrõl egy másik képet, ahogy a közösség
önmagát észleli. Ebbõl kiderül egyrészt, hogy mennyiben építette be az osztály közvélemé-
nye az iskolai elvárásokat, s az osztályfõnök számára nevelõként fontos, általa közvetíteni kí-
vánt értékeket. Emellett a diákok választásai alapján felszínre kerülnek a csoport szuverén el-
képzelései, kritikai véleménye, vágyai, belsõ dinamikája is, mit tart fontosnak, mit fogad
kételyekkel és mit utasít el.

A tükör közös megbeszélése a tanár számára egy a hétköznapitól eltérõ kivételes koncent-
rált alkalom arra, hogy a csoportra, illetve az egyes tanulókra vonatkozó saját pedagógiai elgon-
dolásainak – a gyerekek elképzeléseinek ismeretében a kiegyezés igényével – adjon hangot.
Az MP rá, mint az iskolai értékek következetes képviselõjére épít, éppen arra kap lehetõséget,
hogy a saját nézeteit ezúttal a diákokéval megütköztetve érvényesítse. Aktívan be tud kapcso-
lódni a közöttük feszülõ belsõ konfliktusok egyengetésébe is. A tanár-diák feszültségek tárgya-
lása során õ az egyik oldal képviselõje, a vita vezetõje a külsõ szakember, s ez a körülmény je-
lentõsen megnöveli nevelõ személyes meggyõzõ erejében rejlõ hatékonyságot.

A folyamatokba ideiglenesen belépõ – a helyzetet feltáró, s az információ feldolgozását,
a problémák rendezését menedzselõ – külsõ szakértõ egy percig sem feledkezhet meg arról,
hogy az adott osztály tanulóinak nevelése több éven keresztül az osztályfõnök egyszemélyi fe-
lelõssége, õ kapott erre hivatalos társadalmi megbízatást. Pszichológusként a feladata az,
hogy õt ebben támogassa, s saját eszközeivel közremûködjön a személyiség- és csoportfej-
lesztés munkájában. Ha nem jön létre valamilyen okból harmonikus együttmûködés a két fel-
nõtt között, az a gyerekek számára nagyon zavaró lehet, és kártékony játszmákat indíthat el,
hogy a diákok kijátsszák õket a maguk javára egymás ellen. Ez súlyos szakmai hiba, s minden-
képpen meg kell elõzni.

A szociometria alkalmazása következésképpen speciális szakmai ismereteket és ráter-
mettséget kíván valamennyi alkalmazójától azok eredeti képesítésétõl függetlenül. Ezen be-
lül a vizsgálat etikai korrektsége elsõdlegesen a külsõ szakember felelõssége, a benne részt
vevõk pedagógiai védettségét az osztályfõnök garantálja. Kettejük – az osztályfõnök és
a pszichológus szakértõ – igazi partnersége, a közös pedagógiai célok, s ugyanakkor a világo-
san megosztott funkciók a fejlesztõ beavatkozás sikerének a legfontosabb feltétele.

Tükörbe nézni senkinek sem egyszerû, s bárkit is – személyt vagy csoportot, nevelõt
vagy növendéket – kényszeríteni erre inkább árt, mint használ. A Mérei-projektet tapasztala-
taim szerint olyan osztályfõnökök tudják jól hasznosítani a munkájuk során, akik a vezetést,
a diákcsoport pedagógiai irányítását hivatásuk szerves és fontos részének tekintik, melynek
helye van személyes szakmai ambícióik között. Készek nyitottan szembenézni az általuk irá-
nyított osztály valós fejlõdési problémáival. Ezek felszínre kerülését nem tekintik pedagógiai
kudarcnak. Átérzik, hogy egy több tényezõ hatása alatt alakuló, önszervezõdõ rendszer felelõ-
sei, amelyben az elõzetes elgondolások, tervek csak részben valósíthatók meg. Miközben
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készek elfogulatlanul és tárgyilagosan rákérdezni saját szerepükre a gondok elõidézésében,
tudják, hogy akár a nehézségek felmerülése, akár ezek rendezése csak részben múlik rajtuk.
Amit leginkább hatalmukban áll megtenni, az a közösségben munkáló kölcsönhatások szám-
bavétele, a pozitív tendenciák felerõsítése, s a negatívak gyengítése.

Tudják azt is, hogy a felmérés, a pszichológus közremûködése a helyzet feltárásában, ön-
magában véve nem jelent megoldást egyetlen problémára sem. A szociometriától az várható
mindössze, hogy egy érzékeny mûszer korrektségével jelezze magának a közösségnek és veze-
tõjének a valamilyen beavatkozást kívánó problémákat, konfliktusokat. A találkozás a korrekt
helyzetképpel legtöbbször spontán módon mégis elindít bizonyos konstruktív folyamatokat
a csoportokban, amelyek a maguk közvetett, alig nyomon követhetõ módján – s rendszerint
nem azonnal, hanem hosszabb távon – fejtik ki hatásukat. E hatások észlelése a kisebb jelzések-
re is érzékeny, a történéseket kivárni tudó jelenlétet, azaz igen nagy türelmet igényel a vezetõ
nevelõtõl. Ez biztosítja számára, hogy problémák rendezését, megoldását szolgáló aktivitása
valóban találkozzon a csoport fejlõdésének tényleges tendenciáival, és szelektálni tudja azo-
kat, melyeket közülük támogatni, illetve korlátozni szeretne. Alkotó problémakezelõ munkájá-
hoz és gondolkodásához a közösségpszichológus sohasem kész receptekkel, legfeljebb infor-
mációval, ötletekkel, javaslatokkal és bátorítással tud hozzájárulni.

Együttmunkálkodásuk felfedezõút, amely olykor meglepetéseket, buktatókat is rejt ma-
gában. Akik elsõdlegesen pedagógiai módszereik igazolását, a gyerekekkel kapcsolatos indu-
lataik alátámasztását várják a csoportpszichológiai vizsgálattól, valószínûleg csalódnak. Sok
más eredményesen alkalmazható módszer létezik, melyek kevésbé bonyolultak és igényesek,
mint a szembesítés a hierarchikus a szociometria által felszínre hozott információval. Ha még-
is ez utóbbi mellett döntünk, mindent el kell követnünk, hogy figyelembe vegyük, s lehetõleg
kezeljük a benne rejlõ etikailag érzékeny, esetleg érzelmileg fájdalmas mozzanatokat. Ebben
az esetek többségében teljes bizalommal építhetünk a kortárscsoport alapvetõ jóindulatára, az
osztálytársak közötti szolidaritásra is.

A pedagógus többletbefektetései és a hozam

Konkretizálva a kérdést, mit vállal és mit kap a csoportvezetõ nevelõ, az osztályfõnök, ha be-
fogadja Mérei-projektet, a válasz a következõ:

� Egy idõre alkalmi munkatársat az osztálya társas szerkezetének mélyebb megismerésé-
hez és az aktuális pedagógiai problémák koncentrált szakszerû rendezéséhez. Az osz-
tálytükör formájában újszerûen strukturált képet az osztályáról, az ott uralkodó érté-
kekrõl, a tanulók szerepeirõl, a hierarchiáról és ütközésekrõl, ahogy a csoport önmagát
látja, ami gazdagíthatja a saját szempontjai szerint kialakított képet.

� Mentesül a szociometria idõ- és munkaigényes feldolgozó munkálataitól.
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� Acsoportszakértõvel együtt irányítja a konfliktusok rendezését, a társas kompetenciák
fejlesztését célzó kiscsoportos foglalkozásokat.

� Új, szokatlan helyzetben találkozik tanítványaival, ahol mélyebben megismerheti
õket, s az olykor kialakuló meghitt pillanatokban megfigyelheti, támogathatja, ahogy
segítik egymást, fellépnek saját törekvéseikért, s az együttes élmény erejével elõrevi-
szik a konfliktusok konstruktív kezelését.

� Részt vesz a maga nézõpontjával a tanár-diák kapcsolatot elakasztó konfliktusok, kö-
zöttük a saját nézeteltéréseinek tisztázásában.

� A csoportszakértõvel együtt a program végén rövidebb és hosszabb távú fejlesztési ter-
vet munkál ki a közösség, és benne az egyes – a nehezebben beilleszkedõ, kevésbé elfo-
gadott – tanulók helyzetére vonatkozóan.

� Segít a csoportszakértõnek tájékozódni a szükséges feltételek kialakításában, korrek-
ten idõzíteni a programot, értékeli a program hatásait, és a programot követõen is to-
vább menedzseli a csoportban beinduló elõremutató tendenciákat.

� Nem tagadható, hogy a folyamat a nevelõk számára is egy nyitottságot kívánó tanulá-
si, önismereti próba, olykor szembesülniük kell növendékeik kritikájával, s olyan nem
könnyen feloldható dilemmákkal pl., amilyen a lojalitás, a mundér becsülete, vagy
a nyíltság ellen ható gyermekcentrikusság csábítása.

Napjainkban a pedagógusok olyan komplex problémák sûrûjében végzik nemes és felelõs-
ségteljes hivatásukkal kapcsolatos feladataikat, hogy a NAT-ban is létjogosultságot nyert az
a munkaforma, mely lehetõséget ad arra, hogy meghatározott kérdések megoldásához, pl. pá-
lyaválasztás, drogprevenció, szexuális felvilágosítás stb. az iskola, a nevelõk külsõ szakér-
tõk – orvosok, szociológusok, pszichológusok – szolgáltatásait vegyék igénybe. Ma már
aligha érzik a pedagógusok ilyen esetekben azt, hogy ez a munkamegosztás a kompetenciá-
juk, szakmai hozzáértésük kétségbevonását, a bizalom hiányát jelentené. Mérei tanár úr egy-
kor, egy nevelõk számára összeállított – beszélgetési szempontokból és szociometriai kérdõ-
ívbõl álló – módszerbattériát azzal a gondolattal indította útjára, hogy a tanároknak kell az
osztályok pszichológusaivá válni (Mérei, 1974). S erre – a növendékek személyiségfejlõdé-
sére odafigyelõ – alapállásra mindenkor nagy szükség volt és van a nevelés során. Ami nem
jelenti azt, hogy ne vehetné hasznát – kiváltképpen egy tanulócsoport vezetõjeként – megerõ-
sítõ szakmai konzultációnak, az aktuális problémák, fejlesztési feladatok alaposabb átbeszé-
lésének.

A Mérei-projektben, mint láttuk, az iskola és a nevelõ külsõ – csoportfejlesztésre kikép-
zett – szakértõ hozzáértését veheti igénybe, akivel ugyanakkor az intézmény és a tanár maga
a program idõtartama alatt, mint felelõs megrendelõ lép fel, és közremûködõ partnerként dol-
gozik együtt. Bízom benne, sikerült meggyõzõen érzékeltetni, hogy az MP képes a kortársi
erõforrások mozgósításával a tanulócsoportokat és az egyes tanulókat gazdagító, a társas kom-
petenciáikat gyarapító hatás kifejtésére, s hogy ezért érdemes összefogni e sajátos csoport-
munkában jártas külsõ szakemberrel.
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Speciális elvárások és kihívások az MP-ben a csoportszakértõ
iskolapszichológus felé

Ritkán beszélünk arról, hogy különbözõ eljárások, módszerek, programok hatékonysága
– különösen a pedagógia és a pszichológia területén – nemcsak objektív tartalmi kérdés, ha-
nem jelentékenyen függ attól is, hogy az alkalmazó szakember mennyiben tud ráhangolódni
és azonosulni az adott módszerben kódolt értéktételezésekkel. Saját kiképzõi tapasztalatom
azt mutatja, hogy pszichológusként nem egyszerû vállalás kitartani az MP mellett és nem
mindenkinek sikerül az MP-t mint hangszert úgy megszólaltatni, hogy valóban felrázó har-
mónia áradjon belõle. Az általam átélt, olykor adódó kudarcok elemzésével próbáltam meg-
fejteni, miben rejlenek az MP iránti elkötelezõdés speciális vállalásai, milyen területen kí-
ván alkalmazójától – az átélhetõ kivételes örömök mellett – különleges befektetéseket,
türelmet, alázatot (Járó K. 2005).

Arra jutottam, nagy a jelentõsége annak, mennyire van meggyõzõdve a pszichológus
szakember arról, hogy a családok mellett az iskola, valamint az ifjúsági csoportok, s közöttük
az osztály valóban fontos tényezõi a szocializációnak. Támogathatják és korlátozhatják is
a személyiség érett felnõtté növekedését. Hasznos pszichológiai munkát végezhetünk nem-
csak közvetlenül szemtõl szemben, egy-egy tanuló problémáira fókuszálva, hanem akkor is,
ha a problémák kezelését egy társas rendszer – az iskola mint szervezet és az osztály mint cso-
port – kommunikációs és konfliktuskezelõ kultúrájának fejlesztésébe ágyazottan, annak ele-
meként fogjuk fel. Ez a rendszerszemléletû megközelítés sajátos diagnosztikai és interven-
ciós módszerekkel él és a személyiségfejlõdésre közvetetten ható tényezõk befolyásolására
törekszik. A társas rendszerek tagjaként a csomópont, ahol a személy átéli a hatásokat, ahol
fontos döntései õt elõreviszik vagy éppen elakasztják, az a pozíció, melyet a rendszerben el-
foglal, ami körülhatárolja személyes kibontakozásának lehetõségeit és korlátait. Az MP erre
a megközelítésre épít, s a rendszerekben, az azokat mozgató erõkben való gondolkodás meg-
kíván egyfajta affinitást, érzéket, nyitottságot a szervezeti és szociológiai látásmódra. Né-
hány fontosabb csoportszakértõi kompetencia összegezését mutatja az alábbi tábla.
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Milyen attitûdök és kompetenciák szükségesek az MP-csoportszakértõnek?

ISMERETEK – helyzetfeltárás
1. Az elméleti és módszertörténeti elõzmények ismerete (Moreno, Mérei).
2. Az iskolai osztályok mikroszociológiai felfogása (vertikális, horizontális szerke-

zet, plurális érték- és szereprend, kapcsolati háló, dinamika és fejlõdés).
3. Csoportdiagnózis és osztálytükör készítése a hierarchikus szociometria módszeré-

vel (kérdõív adaptáció, a KP alkalmazása, értékrendelemzés, rétegek és a szerep-
hierarchia azonosítása, funkcionális és érzelmi alcsoportok azonosítása, presztízs
és népszerûségi rangsorok, kedvezõtlen társas pozíciók azonosítása, szociogram
készítése és értelmezése, egyéni pozíciók komplex jellemzése, a választási straté-
giák elemzésével a csoport erõterének elemzése.

CSOPORTVEZETÕI HOZZÁÉRTÉS – fejlesztõ gyakorlatok
1. Az MP alkalmazásának etikai kérdései, kockázatok józan mérlegelése, jó döntések

pró vagy kontra, a veszély minimalizálása.
2. Alap attitûd: elkötelezett bizalom az egyén és a csoport jobbra törekvésében, prob-

lémakezelõ készségeiben, alapvetõ jóindulatában.
3. A csoportmunka kereteinek megteremtése különbözõ munkafázisokban (tájékozó-

dás, tájékoztatás, szerzõdéskötés, partneri együttmûködés a tanárral, lezárás, érté-
kelés).

4. A tükör összeállítása és nyilvános visszajelentése.
5. Kiscsoportok megszervezése, forgatókönyvek, eszközök.
6. Csoportfolyamatok, az együttes önismereti élményhatások irányítása, ellenõrzése,

a védettség és bizalom légkörének megteremtése, interaktív jelenlét, értõ figye-
lem, konfrontáció, a rászorulók pozitív diszkriminálása, lecsengetés.

7. Technikai jártasságok, a nevelõvel együtt eszközök elõkészítése, és hosszabb távú
nevelési stratégia kimunkálása.

8. Az ellenállás kezelése és leszerelése (humor stb.), pontos tárgyszerû fogalmazás
a konfrontációk során.



A lista záró részében azokat a nehézségeket, frusztráló mozzanatokat foglaltam össze, me-
lyekkel nekem személy szerint nehéz volt megbirkóznom, és kialakítani azt a belátást: hogy
a kellõ türelemmel tudjam kezelni a saját befolyásom és rálátásom határait. Rájöjjek, hogy
gyakran elég megérteni, alaposan elemezni a gondokat, nem feltétlenül kell cselekvõ módon
beavatkozni. Tudomásul vegyem, hogy csak korlátozható, de nem elkerülhetõ a változások-
kal járó szenvedés, választani kell a fájdalomkerülõ kímélet, illetve a változásmenedzselés kö-
zött. Rugalmasan tudjak engedni, változtatni az elõzetes elképzeléseimen, amikor a csoport el-
lenállása, kollégáim észrevételei olyasmit jeleznek, amivel nem számoltam. Megtanuljam
kellõen érzékenyen észlelni a kezdõdõ változások fontosabb apró jeleit, akkor is, ha azok nem
látványosak.

Azt gondolom, hogy a módszer hatékony megszólaltatásának kulcsa a fent említett rend-
szerszemléletû attitûd, valamint a kikezdhetetlen bizalom abban, hogy a fiatalok csoportjai
örömteli együttlétre törekvõ folyamatos átalakulásban élõ, egymás iránt alapvetõen jóindula-
tú, szolidaritásra és kreatív problémakezelésre kész társas rendszerek. Érdemes velük iskolai
keretek között – összefogva a pedagógiai vezetõvel – olykor kockázatos önismereti kalandok-
ra vállalkozni. Immár 40 éve jómagam mindig új felfedezésekre várva vágok bele egy-egy új
osztállyal való munkába, s reményeim eddig rendre be is teljesültek.
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SPECIÁLIS KÉSZSÉGEK és MEGTERHELÉSEK
1. Tudomásul venni, vállalni, hogy a változás gyakran jár fájdalommal, törekvés a tá-

mogató környezet biztosítására.
2. Türelem, amikor az akció és eredmény idõben távol kerül egymástól (hónapok,

évek).
3. A folyamatok hiányos ismeretébõl eredõ frusztráció tûrése.
4. Megérteni, hogy olykor az elfogadás és megértés fontosabb, hatékonyabb lehet,

mint a cselekvõ beavatkozás, nem kötelezõ a kezelési tervet eredeti formájában
végrehajtani.

5. Alárendelõdni a partner nevelési törekvéseinek.
6. Realitásérzék és rugalmasság: Alaposan tájékozódni, mit kíván és enged meg

a konkrét helyzet, az illúziók elengedése, reális, teljesíthetõ célok kitûzése, érzék
a kis elõrelépések jeleinek észlelésére, készség ezek megbecsülésére, az örömre.

7. A siker nem kisajátítható, a pozitív változásokat, az eredményeket a tanár, a pszi-
chológus és a csoport együtt éri el, a közvetlen indító mozzanat lehet bármelyikük
konkrét gesztusa.

8. Munkabírás, koncentrációs készség, komplex látásmód, kockázatvállalás.





Egy osztály közösségfejlesztésének lépései
– esettanulmány





1. A fejlesztés indítása a modellosztályban

Az MP elõzõ fejezetben bemutatott általános lépéseit most egy konkrét osztályban követjük
nyomon. A már ismert 7. osztállyal találkozunk itt ismét. Korábban nagyító alatt elemeztük
a náluk lefolytatott „Én, a barátaim és az osztály” kiscsoportos munka történéseit, 3 tanuló
gondjainak megbeszélését. Az osztályban folyó munka kereteit adó pályázatra való tekintettel,
ebben az osztályban az MP-munkának minden fázisát dokumentáltuk, e beszámoló jellegû írá-
sokra építjük az itt következõ ismertetést (lásd a szürke keretekbe foglalt alábbi szövegek tartal-
mát).21 Látni fogjuk a csoportfejlesztõ program elõzetes tervét, a megvalósított munkamenetet,
a tájékozódásképpen végzett hangulatfelmérés során született képet az osztály légkörérõl, meg-
ismerjük az itt használt problémaorientált kérdõívet. Ezt követõen ránézhetünk az osztálytükör
megállapításaira megszövegezett formában, s végül látni fogjuk a fejlesztést követõ jövõ neve-
lési feladatait megfogalmazó projektzáró dokumentumot. A bemutató során kitérek azokra
a kritikus helyzetekre, dilemmákra, melyek felvetõdtek a tréning a folyamatában, s a lebonyolí-
tó teamet fontos döntések elé állították. Vágjunk bele!

A csoportfejlesztõ program terve a modellosztályban

A programot indító ütemterv

A program tematikus váza

A folyamat fõ lépései Tartalma feltételek

személyi tárgyi eszközök

1. Programszervezés, elõkészítés

A program
elõkészítése,
felkészülés
a kockázatok
kezelésére

A nevelõ és a külsõ szakértõ megegyezése
a célokat, a feltáró és fejlesztõ folyamatot, va-
lamint a kockázatok kezelését illetõen. Köl-
csönös tájékoztatás a közösségrõl, nevelési
problémákról, valamint a módszerrõl

osztályfõnök
csoportszakértõ
gyakornok

Szociometria
tájékoztató, és demo
anyagok, termékek,
listák, táblák,
szociogramok,
tipikus diákszerepek
sémái

A csoport
felkészítése
– ráhangolás,
döntések

A program ismertetése, a benne való részvétel
megbeszélése a csoporttal, tájékozódó hely-
zetfeltárás, közös döntés: önkéntesség, kocká-
zatok, minõsített többség szerzõdéskötés

osztályfõnök
csoportszakértõ
gyakornok

Szociometria
tájékoztató
és demo anyagok,
listák, táblák,
szociogramok,

Eszközök
elõkészítése

Kérdõív adaptáció
A csoport és a mérõeszköz regisztrálása a szá-
mítógépen

osztályfõnök
csoportszakértõ
gyakornok

KT-szofverhez tartozó
kérdéstár
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21 A pályázat munkálatai idején az iskolában a korábban együtt tevékenykedõ szakemberpáros munkáját
segítette egy iskolapszichológus jelölt asszisztens is, Sarkadi-Nagy Szilvia személyében.
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2. Helyzetfeltáró diagnosztikus szakasz: az osztály- és/vagy más tanulóközösségek norma-, érték-, szerep-, valamint társas
kapcsolatrendszerének feltárása, a csoporttükör és egyéni jellemzések elkészítése

A mérés
lebonyolítása

A szociometriai kérdõív kitöltése papír alapon
vagy számítógépen

csoportszakértõ
osztályfõnök
gyakornok
egész osztály

Instrukció
A helyi problémákra
adaptált szociometriai
kérdõív

A tükör és az
egyéni jellemzések
elkészítése

Az adatok gépi regisztrációja, feldolgozása
A kérdéslisták elemzése és értékelése
A személylisták elemzése értékelése
A szociogram elkészítése
A tükör megszövegezése
Egyéni jellemzések elõállítása

csoportszakértõ
rendszergazda
gyakornok

KT-feldolgozó szoftver

3. Fejlesztõ és problémarendezõ foglalkozásokat tartalmazó szakasz: a csoport megismerkedése az osztálytükörrel, a feltárt
társas kapcsolatok, helyzetek erõsségeinek és gondjainak közös megbeszélése

A közösség tükörbe
néz

Foglalkozás, amelyen a közösség megismer-
kedik a felmérés nyomán róla kialakult hely-
zetképpel
A komplex osztálytükör
– baráti körök és társaságok
– az iskolai elvárások és más csoportnormák
rangja a közvéleményben
– vezetõ értékek, egység a vélekedésekben,
megbecsült és megbélyegzett magatartásfor-
mák, csoportprofil
– az együttmûködés, a versengés, illetve az el-
lenségeskedés tünetei
– erõsségek, döntési lehetõségek lehetséges to-
vábblépési irányok

csoportszakértõ
osztályfõnök
gyakornok
egész osztály

Megszövegezett
osztálytükör
Szociogram központi
megmutatásra (vetítés)
Kézbe adható
szociogramok
Átrendezett
osztályterem

A tanulók
megismerik
a szociometriai
profiljukat

Konzultációs foglalkozás keretében ismerke-
dés a kiosztott profil mutatóinak jelentésével
– egyéni részvétel, szerepvállalás, elismertség,
népszerûség, érzelmi elfogadottság,
beilleszkedési nehézségek
– erõsségek, döntési lehetõségek, lehetséges
továbblépési irányok

csoportszakértõ
osztályfõnök
asszisztens
(tanulók igény szerint)

Egyéni jellemzések,
egyéni szociogramok,
a profil megértését tá-
mogató kísérõ levél egy
névre szóló borítékban

4. Fejlesztõ és problémarendezõ foglalkozásokat tartalmazó szakasz: különbözõ kiscsoportos foglalkozások keretében az
egyéni beilleszkedés és részvétel, továbbá az érték- és érdekütközések, a tanár-diák feszültségek témakörökben

Én, a barátaim
és az osztályom

Önismereti kiscsoport, amelyen szûkebb bará-
ti körökben minden csoporttag helyzetét, köz-
érzetét, a többiek vele kapcsolatos érzéseit,
elvárásait beszélik meg együtt, kettõs felnõtt
irányítás mellett.
(A baráti körök, a személyesség megélése, meg-
erõsítése, empátia, segítõkészség kifejezése és
elfogadása)

csoportszakértõ
osztályfõnök
gyakornok
7–10 fõs kiscsoportban
minden tanuló

Egyéni profilok
egyéni szociogramok
osztályszociogram
kiscsoportos beszélge-
tésre alkalmas helyiség

Mi és a tanárok Tanár-diák konfliktusokat rendezõ tárgyalá-
sok,
Diákpanaszok megfogalmazása, elintézési mód-
szerek mérlegelése Tárgyaló delegáció kijelö-
lése.
A felek méltányolható elégedetlensége, mind
a két fél panaszainak megismerése, kölcsönös-
ségre épülõ megállapodások kimunkálása, az
osztály tájékoztatása
(A higgadt vitakultúra, tényekre alapozott ér-
velés, meggyõzés, mások véleményére, kriti-
kájára figyelés megtapasztalása, gyakorlása)

csoportszakértõ
osztályfõnök
gyakornok
a meghívott tanár
a tanulók delegációja

Osztályszociogram
szereprendszer
iskolának
elkötelezettek, és
akikkel elégedetlenek
a tanárok
Kiérlelt panaszlisták
megállapodások és az
ellenõrzés módjának
rögzítése

Járó Katalin: Osztálytükör
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Együtt egy
csapatban

Kommunikációs tréning az osztálybeli érint-
kezés stílusáról, a szélsõséges jelenségekrõl,
durvaság, bunkóság, illetve zárkózottság, túl-
zott érzékenység, erõszak, fölényeskedés,
poénkodás és humor
(Az egymásnak okozott szenvedés érzékelése,
lépések a minimalizálás érdekében, a kultu-
rált, bántás nélküli kritika, nyílt kommuniká-
ció, pontosan az érzelmekrõl, a düh kifejezése,
kezelése stb.).

csoportszakértõ
osztályfõnök
gyakornok
egész osztály

Osztályszociogram,
szereprendszer:
nevettetõk,
visszafogottak,
Játszma modell,
szituációs játék
elõkészített kellékei
plakátkészítés eszközei
átrendezett
osztályterem

Merre tartunk? Az osztályban a baráti körök saját arca, az álta-
luk képviselt életfelfogások, értéktételezések,
választott pályák, a tervek megvalósításában
akadályt jelentõ, szemben álló erõk, érzelmek
irántuk, kommunikáció a barátokkal és ellen-
felekkel, támasz az úton, amelyen ki-ki indulni
készül.
(Méltó búcsú az iskolától, megváltozott
távlatból megértés, megbocsátás,
felülemelkedés)

csoportszakértõ
osztályfõnök
gyakornok
7–10 fõs kiscsoportban
minden tanuló

Osztályszociogram,
baráti körök és a tagok
részvétele,
értéktételezései,
viszonyulása a többi
baráti együtteshez
kiscsoportos
foglalkozásra alkalmas
helyiség

5. A program értékelése, hosszabb távú nevelési stratégiák kimunkálása

Konzultáció a
végzett munkáról
és a folytatásról

Az osztályközösség fejlesztésének
továbbgondolása, a fejlõdési szakasz és
megoldandó feladatok, az egyéni problémák
rendezésének lehetséges további útjai

osztályfõnök
csoportszakértõ
gyakornok

Osztályszociogram

Búcsú az osztálytól Oldott játékos foglalkozás, ahol igény szerint
megoszthatók az átélt élmények, feloldhatóak
az esetleges feszültségek.

osztályfõnök
csoportszakértõ
gyakornok
osztály

A kohéziót erõsítõ
játékok átrendezett
osztályterem

3. táblázat

A munka megvalósult ütemezése

7a – 20XX/20XX

Ismerkedés az osztállyal, hangulatfelmérés, visszajelentés a lég-
körrõl, a problémákról, megegyezés a további együttmûködésrõl

2×1 tanóra 20XX. dec. 10.
20XX. jan. 3., 15.

Együtt egy csapatban – problémaazonosító agressziókezelõ tré-
ning az egész osztálynak csoportmunkában, a tanár-diák és osz-
tálytársak közötti konfliktusok témakörökben

1×1 és
2×2 óra

20XX. febr. 2., 3.,
11.

Szociometriai felmérés 1×1 óra 20XX. márc. 17.

Tükörbe nézés: Az osztálytükör megbeszélése, egyéni profilok
kiosztása

1 és fél óra 20XX. máj. 12.

Én, a barátaim és az osztály – ön- és helyzetismereti kiscsopor-
tos beszélgetés

3×2 óra 20XX. máj. 19.,
26., jún. 2.

Szülõk tájékoztatása a Mérei-projektrõl (pp), és az osztályban
folyó közösségvizsgálatról

1×1és fél
óra

20XX. jún. 2.

Egyénekre és osztályra vonatkozó nevelési stratégia megbeszé-
lése

1×2 és fél
óra

20XX. jún. 13.

4. táblázat

111

Egy osztály közösségfejlesztésének lépései – esettanulmány



E táblázat mutatja, hogy a modellosztályban – tekintettel az elõzetes hangulatfelmérés megálla-
pításaira, valamint az osztályfõnök által jelzett akut problémákra – módosítottuk az eredeti el-
képzelést. A programban a szociometria elé beillesztettünk egy problémaazonosító és az aktuá-
lisan romboló agressziókat kezelõ tréninget. (Ennek az osztálytükörhöz és a szociometriához
közvetlenül nem kapcsolódó részleteire a jelen beszámolóban nem térünk ki). Annyit jegy-
zünk itt meg, hogy a tanár-diák feszültségek kezelésére nem az elõzetes programban elterve-
zett idõpontban, hanem a szociometriai felmérést megelõzõ tréning keretei között került sor az
Elvárásaink és sérelmeink szükségleteket azonosító gyakorlat keretében. Ott rajzban, szituá-
ciós játékban jelenítették meg a diákok kiscsoportjai, ami e kapcsolatban bántó számukra, és
aminek örülnek. Konstruktív javaslat született a felmerülõ és orvoslást kívánó nem kívánatos
helyzetek összegyûjtésére, egy panaszláda rendszeresítésére, és a csoport kimunkált különbö-
zõ tárgyalási utakat az osztályban tanító tanárokkal, amikor konkrétan döntik el, hogy az osz-
tályfõnök teljes körû vagy részleges közvetítésre kap felhatalmazást. A tréningen elindult a fair
play szabályalkotás is arra vonatkozóan, hogyan tudná az osztály önerõbõl mérsékelni a vere-
kedések által okozott károkat, mit tegyenek az áldozatok, a jelenet szemlélõi, maguk a kezde-
ményezõk, milyen hasznos aktivitások válhatják ki az agressziót.

A nevelési helyzet a Hangulatfelmérés tükrében

20XX késõ õszén az osztályfõnök megkeresésére történt egy tájékozódó légkörfelmérés az
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium egyik 7. osztályá-
ban (létszám 35 fõ), tekintettel osztálytársi agresszió ismétlõdõ elõfordulására, melynek for-
mái és hevessége korábban ismeretlen volt az iskolánkban. Ennek összesítõ megállapításai ol-
vashatók a keretben.
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A HANGULATFELTÁRÁS ÖSSZESÍTÉSE

Az osztály tanulói a jó közösség ismérvei között olyan motívumokat említenek, mint a kelle-
mes hangulat, jó beszélgetések, egyetértés alapvetõ dolgokban, együtt nevetés, együtt szórako-
zás, összetartás általában és a bajban, együttmûködés, csapatmunka, egymás segítése. Néhá-
nyan úgy vélik, hogy ez már ma is létezik. Azt viszont sokan jelzik, hogy jó barátokra találtak
az osztálytársaik között. A tanulók közel egyharmada érzi magát igazán jól ebben az osztály-
ban és az iskolában, a jó közösség a többség számára most még inkább a vágyak birodalmába
tartozik. Az osztály nem ért még a beilleszkedési szakasz végéhez, még nem érkezett meg egé-
szen. Általános az igény beletartozni az osztály és az iskola közösségébe, méghozzá jó pozíció-
ban, de ezért ma még több szinten – hol célravezetõ, hol pedig ésszerûtlen eszközökkel – fo-
lyik a harc.
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Számos probléma felvetése jelzi, hogy milyen jelenségek keltenek aggodalmat a diákok
körében, amelyek akadályozzák, hogy otthonosan érezzék magukat, s egyelõre megoldásra
várnak:

�Az önérvényesítés durva, erõszakhoz folyamodó stílusa – jelei (leginkább a szünetek-
ben): a hangoskodás, kiabáló vitatkozás, gyakori verekedés, dobálózás (táska, farúd),
mások lekezelése, szívatása, gyengeségek kigúnyolása, kinevetése, a tanulás megza-
varása, dacos szembeszegülés mindennel és mindenkivel. Ennek okait az osztály tag-
jai a következõképpen látják: egyesek így akarnak elfogadottak, menõk lenni, bom-
lasztás öncélú vágya, közöny mások érzései iránt, neveletlenség, határok nem
ismerete, felsõbbrendûségi képzetek, bizonyítás vágya, „ha nem te szívatsz, téged fog-
nak” félelem ideológia az osztályon belül, „ki erõsebb a másiknál” szellem az iskolá-
ban.

�Hátrányos helyzetek – háttérbe kerülés, kiközösítettség, elszigetelõdés, kiszolgálta-
tottság, áldozattá válás – megszilárdulását övezõ sajnálat, félelem, bûntudat.

�Más osztályokkal való harmonikus kapcsolatot zavaró tényezõk (osztályok közötti
versengés és konfliktusok).

� Igény egyesekben a tanárok munkájával kapcsolatos panaszok és kritika (elvárások,
követelések realitása, szigor, értékelés stb.) megbeszélésére.

� Egyesekben fokozott a védelem és rend iránti igény (házirend betartása, dohányzás,
padfirkák, büntetlenül maradó verekedések stb.).

A feladat az lenne, hogy megszilárdítva a kibontakozott barátságokat, hosszabb távon ki kelle-
ne találni az osztály arculatát, kimunkálni sajátos értékeit, normáit, tevékenységformáit, me-
lyek tovább fokozzák az összetartást, s egyúttal szabályozott keretek között teret adnak sokfé-
le különbözõ érvényesülési törekvésnek. Így az osztály tagjai a szellemi és fizikai
rátermettségük kibontakoztatásával olyan elismeréshez, befolyáshoz, pozícióhoz juthatnak,
amilyenre vágynak, s nem kellene továbbra is agresszióhoz folyamodni a kívánt hely elnyeré-
séért. A saját arculat létrehozásával és felmutatásával a közösség megtalálja a helyét és rangját
a többi osztály között is.

A többség kifejezte, hogy kész ebben a vállalkozásban, a helyzet megértésében és a gondok or-
voslásában igénybe venni az iskola pszichológusainak közremûködését. A választott pszicho-
lógiai foglalkozások: Közösségek tükörben program 27 fõ, beszélgetés kiscsoportban 23 fõ,
szabad beszélgetés 20 fõ, játékok osztályfõnöki órán 20 fõ. Rajta, fogjunk össze! A pszicholó-
gusok ajánlata egy a fenti elemeket magában foglaló komplex program, az ún. Együtt egy csa-
patban c. foglalkozássor megvalósítása több lépésben: A Közösségek tükörben szociometriai
helyzetfeltárás és csoportos beszélgetések a tavasz folyamán, ha megtetszik, egy új labdajáték
meghonosítása az iskolában, igény esetén beszélgetés az iskolai gondokról, vagy a tekintély,
az erõfölény, a mások feletti befolyás természetérõl, megszerzésének és gyakorlásának építõ
és romboló formáiról, kommunikációs készségeket fejlesztõ játékok.

Budapest, 20XX. december 15.
Járó Katalin és Sarkadi-Nagy Szilvia iskolapszichológusok



Ahelykeresés jegyében mutatkozó, verbálisan és fizikailag gyakorta erõszakos, durva önérvénye-
sítési módok mérséklésének szándékával tervezett az osztályfõnök az iskolapszichológus kollé-
gák segítségével még a szociometriai feltárás elõtt egy csapatépítõ programsorozatot a tanév má-
sodik felére. A szülõket is beavattuk ebbe a tervbe egy szülõi értekezleten, amire a szülõk úgy
érkeztek, hogy elõzetesen e-mailben megkapták a hangulatfelmérés során kialakult helyzetképet.

Fontos döntések a fejlesztõ program indításakor:
idõzítés, szerzõdésmódosítás

A modellosztály tanulói az elsõ szavazás alkalmával 77%-ban akarták magukat látni a tükör-
ben, többek között azért is, hogy állást foglalhassanak a légkört aktuálisan mérgezõ hatalmi
versengés kérdésében, hátha a saját felet ezáltal is „gyõzelemhez” lehet segíteni. A mérés idõ-

zítése az osztályfõnök és a csoportszakértõ együttmûködésében mindig egy komoly mérlege-
lést kívánó felelõs közös döntés. A szociometriai helyzetfeltárás elhalasztását a modell-
osztályban pedagógiai okok tették indokolttá. Ugyanis akut konfliktushelyzetben a mérés
további dezorganizáció forrása lehet, és belemerevítheti a tanulókat nemkívánatos szerepeik-
be, ha a társak a zaklatott légkör hatására nem valós tapasztalataik alapján alkotnak véle-
ményt egymásról, hanem a közvéleményt éppen uraló elõítéleteket és sztereotípiákat követ-
ve. A beiktatott tréning a romboló játszmák és csatározások lecsendesítését, a problémák
valós tartalmának tisztábban látását szolgálta, s az osztályfõnök kezdeményezésére: Együtt
egy csapatban nevet adtuk neki. A céljait a következõkben fogalmaztuk meg:
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A csoportfejlesztés céljai

Elõrelépni abban, hogy az osztály olyan összetartó csapattá váljon, amelyben:

�Különbözõ érdeklõdésû, és eltérõ képességû, továbbá más-más vérmérsékletû tagjai
együtt tudnak élni és dolgozni.

�Megtalálják a módját, hogy idõvel ki-ki valós érdemei, teljesítménye és társas befekte-
tései szerint elismert, menõ lehessen.

�Megtanulják a problémáikat, nézeteltéréseiket, érdekütközéseiket a fair play szellemé-
ben úgy intézni, hogy senkinek se kelljen társaitól eredõ mély sebektõl tartósabban
szenvedni, hogy valamilyen szinten mindenki beletartozzon a csapatba, ne legyenek ki-
közösített, elszigetelõdõ osztálytársak, védelmet kapjon, akit bántanak, sértegetnek, az
érintkezés stílusában érvényesüljön egy kulturális minimum, a társ szempontjaira való
odafigyelés készsége.
� Jó legyen a hangulat, sokat lehessen együtt nevetni, érdekes programokat csinálni.



Néhány hónappal késõbb magát a szociometriát és a ráépülõ fejlesztéseket a komplex tréning
egyik állomásaként határoztuk meg. Általános tapasztalat, hogy az eredeti tervek megvalósí-
tásának útján olyan körülmények merülhetnek fel, amelyek szükségessé tesznek bizonyos
korrekciókat. Ezeket nyitottan fogadjuk, rugalmasan igazodva az új helyzethez, de mindig
a csoport nyugalmának és fejlõdésének szempontját tartjuk szem elõtt.

A feladathoz adaptált mérõeszköz

Tekintettel a sajátos problémákra, ebben az osztályban az agresszió megnyilvánulásai és keze-
lése témakör irányában kibõvítettük az alapkérdõívet.22

A problémaorientált szociometriai kérdõív

Iskolai elkötelezõ-
dés

Csoportirányítás Szembeszegülés Szabad tevékenységek

szorgalmas 5.
tanárok dicsérik 12.
tanárokhoz fordul
17.
tanár megbízza 35.

ügyes szervezõ 3.
közös érdeket képvisel
9.
tanárokkal intéz 43.
csapatvezetõ 47.

nem vesz részt 10.
órát zavar 13.
szóvá tesz 15.
verekszik 19.
csúfol, piszkál 20.
más gondolkodású 28.
nyíltan megmond 37.
nagyképû, lekezelõ 39.
dühös, ha alul marad
48.

kulturális vetélkedõre
6.
sportcsapat tagja 7.
poénjai nevettetnek 8.
érdekes hobbi 26.
vonzó külsõ 27.
ügyesen szerel 45.
van üzleti érzéke 46.
megkap szüleitõl 51.
kapcsolat más osztály-
ban 52.

Intellektuális telje-
sítmény

Norma- és légkörte-
remtés

Beilleszkedési nehéz-
ségek

Társas kapcsolatok

kiemelkedõ tudású
2.
tanulásban segít 16.
mértékadó véle-
mény 18.
érdekes tudás 38.

gyengébbet véd 22.
tettet vállal 23.
békítõ 25.
jó fej 29.
döntõbíróság tagja34.
kedves/megértõ 36.
jókedvre derít 44.
büszkék rá 53.
elõnyére változott 54.
összetartásért sokat
tesz 55.

csendes, nem szerepel
14.
cikizik, bántják 21.
sértõdékeny 24.
helyét keresi 30.
felszínes, elõítéletes
33.
tanár szidja 40.
tanár túlértékeli 41.
tanár nem ismeri 42.
túl szerény 50.

beszélgetõtárs 1.
bulira hívják 4.
titok neki 11.
kiáll, megvéd 31.
pártfogásra számíthat
32.
csapattárs 49.

5. táblázat
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22 A kérdések kategóriákba rendezett sémáját látjuk a táblában, a kérdés tartalmát kódoló ún. rövid forma
után a szám a kérdésnek a kérdõívbeli sorszáma.
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Ugyanez a kérdõív pszichológiai szinten magában rejti, s így módot ad a játszmaszerepekre
jellemzõ különbözõ viselkedésformák feltárására is, valamint körüljárja azt is, milyen meg-
nyilvánulásai és tartalékai vannak a konfliktusok társas erõvel történõ rendezésének.

Játszmaviselkedések és a konfliktusrendezés kikérdezése

ÜLDÖZÕ ÁLDOZAT Konfliktusrendezés

Órát zavarja Tr. gyakran figyelmezteti
Tr. nem ismeri eléggé

Tr.-ral kényes ügyet intéz
Tettet vállal

Verekedéssel intéz
Dühös, ha veszít
Csúfol, piszkál
Nagyra tartja magát
Látszatra ítél

Piszkálják a többiek
Keresi még a helyét
Érzékeny, sértõdékeny
Büszkébb lehetne
Nem vesz részt

Tanulásban hozzá fordulnak
Kiáll társa mellett
Gyengébb mellé áll
Békít
Döntõbíróságba választják

Igazságtalanság miatt szól
Megmondja, ha nem tetszik
Poénjai nevettetõk

Csendes, nem szerepel
Eltérõ gondolkodású
Gyakran tanárhoz fordul

Jókedvre derít
Kedves, megértõ
Összetartásért tesz

Tr. – tanár
6. táblázat

A táblázatot az osztálybeli játszmák elemzésével foglalkozó kiscsoportos foglalkozáson hasz-
náltuk, azt elemezve, hogy a társak által megítélt szociális szerepek hátterében milyen pszi-
chológiai indítékok munkálnak, milyen változásokra lenne szükség a különbözõ szereplõk
esetében a játszmákat mellõzõ kommunikáció létrehozásához.

116



2. A modellosztályról készített tükör

Lássuk, mit tartalmazott a tükör szövege!
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A tükör szövege

Részvétel az adatok tükrében:
35 fõtõl 10 501 választás, kérdésenként átlagban 5,61 fõ – komoly munka, olyan pillanat-
ban, amikor fontos volt állást foglalni a csoport helyzetét illetõen, általános adakozókedv,
ami bizonyos differenciáltsággal jelentkezik: (részvételi aktivitás min. 1,76%, 1–2% kö-
zött 5 fõ, csak fiúk. Max. 5, 13%, 4 felett 3 fõ, csak lányok. Részesedés a figyelembõl
max: 5,98%, 5-en 4% felett (3 fiú, 2 lány) – Min: 1, 43, 2 alatt 7-en, (2 fiú, 5 lány).
(A %-os arányok az összes szavazathoz –100% – képest).
Nemek részvételi stratégiája különbözõ, lányok adakozóbbak, a fiúk több figyelmet kap-
nak.

Elõzetes megállapítás a kérdõívkitöltés stílusáról:
Adakozó és ugyanakkor élesen szókimondó, kritikus magatartás jellemzõ a kérdõív kitöl-
tésekor. Alkalom tiszta vizet önteni a pohárba 2 törekvés kifejezésével:
1. Jó összkép létrehozása érdekében, barátainkról, közelállókról számos pozitív informá-
ció adása, ami feltehetõen olykor túlzás, de mindenképpen a jó szándék jele, s a kérdésbe
foglalt téma fontosságát is jelzi. Fontos az együttlét, ami tipikus minden közösségben,
más osztályban kevésbé jellemzõ eredeti sajátosság a bõkezû adakozás több iskolai telje-
sítmény terén.
2. A sürgetõ szándék nyilvánossá tenni, éppen kikkel vannak nézeteltéréseink, az elhatá-
rolódás mindazoktól, akik másképpen gondolkodnak, azt jelzi, hogy az osztályban aktuá-
lisan konkrétan egy véleményazonosító, önmeghatározó szakasz van napirenden.
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Nézzünk itt rá ismét az osztály szociogramjára!

S íme a szöveg, ami elhangzott az osztály nyilvánossága elõtt.
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22. ábra

7a tükörösszegezõ

Összegezés három mondatban
1. Gratuláció: mind a létrehozott társadalmi berendezkedés, mûködés, az élet bonyolítá-
sa, mind pedig egy befogadó, alapjaiban otthonos csapat szempontjából relatíve fejlett
struktúrákat mutat a 7a.

�A tanulás, a tudás vitathatatlanul fontos, sok az elismert képviselõ.

� Jó színvonalon megoldott a diákképviselet, a tanárokkal való ügyintézés, az osz-
tály életének megszervezése, érlelõdnek a konfliktusrendezés személyi feltételei.



A saját osztályt társadalomtudományos szemüvegen keresztül nézni meglehetõsen furcsa és
szokatlan kezdetben, az igazat megvallva, sok diák számára nehéz és unalmas is. Az MP
ugyanakkor fontosnak tartja, hogy rátekintsenek a hétköznapi életük színtereire ezen a szem-
üvegen is, de azért igyekszünk rövidre fogni ezt a részt és besûríteni három összetett mondat-
ba. Az unalomért kárpótlást jelent a tükörnek az a felettébb izgalmas passzusa, amely a baráti
köröket azonosítja, megmutatja, milyen módon vesznek részt az osztály életében, s miképpen
viszonyulnak egymáshoz. Milyen jelei látszanak a közeledésnek, az együttmûködési szándék-
nak, miképpen mutatják az adatok a távolságtartást, valamint a versengést közöttük.
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� Színes, sokféle érvényesülési út, lehetõség van a vidámság, szórakozás és más szo-
ciális igények kielégítésére.

�Gazdag kapcsolatrendszer, összetartozó háló jellemzi.
A klasszikus szociometriai hátrányokból, hiányhelyzetekbõl – társtalanság, figyelmen kí-
vüliség, észrevétlenség, szerephiány – nem érvényes egyik sem. Látszanak ugyanakkor
a bûnbakképzés bizonyos elõjelei. Ezen az alapon épült fel az osztály differenciálódó ver-
tikális és horizontális szerkezete.

2. Feltehetõen a hétköznapokban ezek a pozitívumok közel sem érzékelhetõek mindig,
ami annak a fejlõdési szakasznak köszönhetõ, amelyben tart a csapat, ami az értékek, nor-
mák, a profil meghatározásáról szól, s több törekvés – tanulásközpontúság, jól szervezett
diákélet, jókedv (mindenáron való hajszolása), befolyás keresése a fizikai erõ és durva
bántás révén – ütközése jellemzi. Az önmeghatározási szakasz sajátja: a kritika és szóki-
mondás igényének felerõsödése. Mivel még nem kellõen érettek a konfliktusrendezés
technikái, a légkört aktuálisan üldözõ típusú harci játszmák, kiélezett állásfoglalások,
bûnbakképzõ, skatulyázó késztetések, a szubjektivitás kiterjesztése pozitív és negatív
irányban, olykor heves érzelmek vagy a rokonszenv megvonása mérgezik. A játszmák rá-
telepszenek a hétköznapok rendjére.

3. A közeljövõben, így a kiscsoportos beszélgetéseken a konfliktusok konstruktív kezelésé-
ben, az értékprofil további tisztázásában, s a játszmák csökkentésében lenne jó elõrelépni.
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7a
Az azonosított baráti körök, részvételük az osztály életében:
Nemenként más a kapcsolati kultúra, ami életkori jellemzõ.
LÁNYOK 3 alcsoportja
1. lány 7 fõ – XK, XDH, XM, XF, XK, XK, XE, jellemzõik: szorgalmas, csendes, más, ta-
nár elismer 3 fõt – beszélgetõ- és bulitárs gyakorlatilag mindenki, kapcsolatok száma
11–12 társ, egymással kifejezetten szoros (tan. eredmény: 4,25–4,92, magatartás és szor-
galom 4 és 5 vegyesen), nem bántják õket, nem keresik a helyüket, de nem is vélemény-
formálók vagy hangulatjavítók, másságukat a 2. és 3. fiúcsoport fejezi ki, 2. fiúcsoporttal
ez kölcsönös, nem is mûködnek e csoportokkal együtt. Nevük: osztályzatorientált lányok.
2. lány 3 fõ – XA, XN, XD – sajátos arc: szervez, tettet vállal, csapatot vezet, érdeket kép-
visel, bíró, tanárokkal intéz, összetartásért tesz, megmond, szóvá tesz, emellett elismert,
szorgalmas, tud, mást is tud, vetélkedõre jelölt csapattag, de túl szerény is van közöttük
1 kivétellel 15 kapcsolat, magas presztízs és népszerûség is jellemzi õket. Legkevésbé
számítanak másként gondolkodónak, s másokat sem tekintenek annak, együttmûködés-
ben sem preferáltak különösebben, 3. lánycsoporttal alkotnának csapatot, ez csak mérsé-
kelten kölcsönös, fiúk fel sem merülnek. Nevük: normakövetõ, ügyeket intézõ lányok,

ügyvivõk (tanulmányi eredmények: 4,75–4,92, magatartás, szorgalom kizárólag 5).
3. lány 7 fõ – XS, XCs, XÁ, XL, XZs, XE, XR – jellemzõik: jó fejek, másképp gondolko-
dók, köztük 3 vonzó külsejû, 5 népszerû, 4–4 az összetartás, megértés képviselõi. Van
köztük is 2–3 szorgalmas és elismert, csapatvezetésre alkalmas, buli- és beszélgetõtárs
mind a 7 fõ, kapcsolatszám: 10–18 közé esik. Õk a barátságos, kapcsolatorientált lá-

nyok. Õk osztják a másság szavazatok zömét, a jelölések ¼-ét adják, nem csoportra célzot-
tan, legtöbbet az 1. lány-, és a 2. fiúcsoportok felé, nem mûködnének egy csapatban
3. fiú- és 1. lányalcsoporttal (tanulmányi eredmények: 3,83–4,75, magatartás: 4, szorga-
lom: 4).

FIÚK 4 alcsoportja
1. fiú 4 fõ: XN, XD, XA, XD – arculat: tud, vetélkedõ, beszélget, 3 tanár elismer, 2-re büsz-
kék, 2 poénkodik és vállalja, vetélkedõre küldik, kritika, 2 óra zavar, verekszik. Kapcsola-
taik száma 6, 7, 10, 15, közülük, 1 népszerû, 2 átlag feletti figyelmet kap. Nevük: tudás-

orientált tevékeny fiúk (tanulmányi eredmény: 4,17–4,75, magatartás: 3–4, szorgalom:



A baráti alcsoportokat a 13. ábrán már láthattuk. Tekintsük meg ismét, ezúttal arra irányítva
a figyelmet, mely alcsoportok között mutatják az összekötõ vonalak a készséget a kommuni-
kációra, s mely csoportok között látjuk ennek teljes hiányát, akár a nemek között, vagy az egy-
nemû baráti körök között.
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4–5). Nem számítanak más gondolkodásúnak, célzottan nem is osztják. Nem keresik õket
preferáltan csapatba, viszont elzárkóznak 3. lány- és a 4. fiú, az ún. jó fejek alcsoportoktól.
2. fiú 7 fõs lánc – XA–XB–XM–XM–XÁ–XF–XM – jellemzõk sokféle: általában más,
2 poénkodó, jókedvre derítõ, 2–2 elismert, szorgalmas, tud, büszkék rá, jó fej, sportol,
1 konfliktust elhárít, rendbontás nem, illetve kevésbé jellemzõ. Nevük: nyugalomra tö-

rekvõ, békésebb fiúk (tanulmányi eredmények: 3,83, magatartás 3–5, szorgalom 4,1 és
5 között).
3. fiú 4 fõ XN–XK–XG–XB – arculat: kommunikációs gond, közös elem másként gon-
dolkodik. 3 tanárok szidják, 3 nem vesz részt, órát zavar, verekszik, dühös, csúfol, kriti-
zál. Ellentmondásos üzenet XK – tud, szorgalmas, tanárok értékelik, együttmûködik, de
cikizett, sértõdékeny, helykeresõ is. XB üzlet, XN – csak negatív, 4–10 kapcsolat, 3 keve-
sebb, a személyes vonzás átlag alatti. Nevük: ütközõ, erõorientált és helyüket keresõ

fiúk (tanulmányi eredmények: 3,67–2,25, magatartás: 2–4, szorgalom: 3–4). Leginkább
2. fiú határolódik el tõlük, ami kölcsönös, csapatba nem akarják õket a lányok és 4. fiúk,
õk keresik 3. lányok társaságát.
4. fiú 2 fõ XÁ–XG – jellemzõjük: jó fej, véleményformálás, poénkodás, jókedvre derít,
más osztályokkal kapcsolatot tart, beszélget, bulira hívják, ugyanakkor a tanárok szidják,
órát zavar, kritizál, csúfol, elõítéletes. Nevük: poénorientált fiúk. Kapcsolatszám 6–10,
átlag feletti figyelmet kap. Nem számítanak másképpen gondolkodóknak, de lelkesen
osztják a címet, leginkább 1. lány és a 2. és 3. fiú körök felé, de nincs kiemelt célpont. Csa-
patban mégis 2. fiúcsoporttal lennének, ami lehet vicc, tudatos félrevezetés, mint az is,
hogy egyedül õk vádolják a békéseket verekedéssel (mószerolás), vitatják 1. fiúcsoport
véleményformáló szerepét, nem tartja õket kívánatos csapattagnak: 1. és 2. fiú, és 2. lány.



A modellosztály erõtere

A szóbeli tükör néhány javaslat közlésével zárult, ami egyfajta felkészítés is volt a következõ
héten esedékes önismereti és problémakezelõ kiscsoportos foglalkozásra.
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23. ábra

7a Tennivalók
Javaslatok:

Az egymásnak nyújtott védelem és önvédelem továbbfejlesztése, a bántás visszaszorítása:

�A jó poén és a bántó, ciki, valamint a nyílt, tárgyilagos vélemény és az elõítéletes véle-
ményalkotás közötti különbség tisztázása, a mások feletti befolyás természete, meg-
szerzésének és gyakorlásának építõ és romboló formái közötti eltérések.

�A játszmákat kezdeményezõk indítékainak mélyebb megértése, a személyes erõssé-
geik hasznosítása, a veszteségeik feldolgozása, kiközösítésük megelõzése.



A tükör tartalmát megbeszéltük elõször az osztállyal, majd a már ismert módon a baráti körök
bázisán létrehozott kiscsoportokban.

3. Új érintkezési szabályok születése
– a fejlesztõ tréning hozama

Minden fejlesztõ foglalkozásnak kitüntetett állomása, amikor a csoport a problémákkal való
szembesülést, azok többlépéses feldolgozását követõen a változtatás konkrét útjait, módjait
beszéli meg. A modell osztályban ez az alábbi módon történt (lásd a következõ oldalon):

A korábban meghatározott fõ problémákon – verekedés, kiközösítés, tanár megaláz diá-
kot, diák pimasz tanárral – a tréningen négy kiscsoport dolgozott. Szerepjáték formájában
megjelenítették a témát. Ezt követõen kvázi helyi parlamentként kidolgoztak egy-egy „tör-
vényjavaslatot”, végrehajtási utasítással együtt, meghatározva a differenciált felelõsséget.
Arról szól a beszélgetés, mit tehetnek magukért a viselkedésük megváltoztatása érdekében kü-
lönbözõ szereplõk, hogyan, milyen eszközökkel segíthetnek ebben nekik a társaik, a tanárok,
hogyan tudnák megelõzni, korlátozni, visszaszorítani közös erõvel a feltétlenül elkerülendõ-
nek ítélt eseményeket? A szabály megsértése esetén milyen szankciók lépnek életbe, miként
kívánatos a vétket jóvátenni, a károsultat kárpótolni. A hangsúly a betartás módján van. Vé-
gül minden kiscsoport alapos indoklással elõadta a saját javaslatát. Majd szavazás dönti el,
melyek emelkednek „törvényerõre”, s kerülnek fel az Együtt egy csapatban c. plakátra.
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�Azokkal, akik szeretnének jobban beletartozni a csapatba, a feltételek tisztázására és
további alkuk kimunkálására van szükség.

� Felmerül a fiúk közötti kapcsolatok megszilárdításának kérdése, a peremre került
fiúk helyzete, aktuális érzelmi státusa, a jogos kritika és a megbélyegzõ kiközösítés
összecsúszásának a veszélye.

� További megerõsítést igényel az egyes baráti körök pozitív üzenete az osztály egésze
felé.

�Kiterjeszthetõk a fiú-lány barátságok

�Megbeszélhetõ a tréningen született konfliktuskezelési javaslatok gyakorlati megva-
lósításának módja.

E feladatok megoldásához jók az esélyek, a közhangulatban már kikristályosodott, me-
lyek lehetnek a kedvezõ, illetve a korlátozandó irányok, magatartások, s érlelõdnek a konflik-
tusok konstruktív rendezésének személyi feltételei is.



A csoportfejlesztõ programok záró aktusa egy befejezõ értékelõ tréning – melyen egy
pillanatfelvétel erejéig közösen felvillanjuk az osztályprofil definícióját, a baráti körök arcát,
különbségeit, a még aktuális ütközõpontokat, az együttmûködés perspektíváit, az új megálla-
podásokat, majd lazítunk a csapat ízlése szerint zenével, játékkal, finom falatokkal megpecsé-
telve a kalandos utazást a jó csapattá válás rögös útján. A vendégek elbúcsúznak.

4. Nevelési stratégia, hosszabb távú javaslatok

A modellosztályban a munka azzal fejezõdött be, hogy az önismereti és problémakezelõ kis-
csoportokat követõen az osztályfõnök és a pszichológus számba vette az eredményeket, vala-
mint mérlegelte a hosszabb távú, folytatást igénylõ tennivalókat az osztály és az egyes tanu-
lók szintjén.
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124

Új normák születése

Úton a hatékony megállapodások felé
Együtt egy csapatban tréning

24. ábra
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7a nevelési stratégia

Tervek a következõ tanévre
1. Tanévkezdõ Hol tartunk az Együtt egy csapatban program céljai szempontjából?
Összesítõ arról, amit elértünk, ami folytatásra vár.
A) A tréning során a társakat érintõ új egyéni felfedezések számbavétele, megerõsítése.
B) Problémák, játszmák terén elõrelépés, jó megoldási ötletek, javaslatok, ezek gyakorlat-
ba ültetése és folytatás a fair play irányába.
C) A vezetés mûködik, de nyitottabbá kellene válnia, oldani a formalitást, a személyi
összetétel bõvíthetõ: a véleményformáló fiúk, a szervezésben elismert többi lány bevon-
ható, új munkamegosztás (év eleji kupaktanács, tervezés).
D) Lányok csoportjainak különbözõ értéktételezései egyaránt létjogosultak, az elõítéle-
tek további csökkentése.
E) Fiúk rangsorok, érvényesebb jelenlét, csendesek oldása.
F) Fiú-lány kapcsolat további erõsítése, pl. lányok és véleményformáló fiúk között.

Témák: Jó buli – kultúra. Poén – vicc – kritika különbségek, gyakorlás magyarórán.

2. Szerepprofil bõvítése, alternatívajavaslatok a keresõknek, értékek érvényesítése,
elõítéletek felülvizsgálata, jó tulajdonságok megismerése céllal házi Ki mit tud?, spon-
tán csoportok bemutatkoznak, mûvészetek, muzsikálás, sportbemutató, mesélés róla,
közös játék megszervezése (Norbi, Ági, tanár). Sport, számítógépes játékok, „lánytudo-
mányok” – fõzés, tánc stb. – nagyobb súly.

3. Tréning a rászorulóknak: az osztályon kívüli keretben konfliktusrendezés, önvéde-
lem, kiállás, asszertivitás, kritika bántás nélkül, empátia.

4. Egyéni foglalkozás: osztályfõnök (BK), beindult folyamatok erõsítése – pszicholó-
gus: DN
5. Folytatni való hagyomány
Panaszláda: tanárkonfliktusok jelzése, tárgyalások, intézés.

Konfliktusrendezés dramatikus feldolgozással.



Kritikus szakmai és etikai döntések az MP folyamatában

Az esetbemutató lezárásaképpen álljon itt, hogy a folyamat lebonyolítása során mely dönté-
sek bizonyultak szakmailag kritikusnak ebben az osztályban, és szolgálhatnak tanulságul ha-
sonló helyzetekben. Íme, a lista:

1. Legyen-e MP-mérés, és mikorra idõzítsük? Mi szól ellene és mellette? Adottak-e
a szükséges feltételek, fennállnak-e kizáró okok?

2. Hogyan kérdezzünk ki a szociometriával kritikus helyzeteket, a légkört mérgezõ játsz-
mákat? Miképpen kerülhetõ el a megbélyegzés a kérdõív szintjén?

3. Hogyan jelentsük vissza nyilvánosan a közösséget zavaró beilleszkedési nehézsége-
ket, normasértõ érintkezést? Miképpen kerülhetõ el a diszkrimináció a tükör visszaje-
lentése szintjén?

4. Milyen módon állítsuk össze a beszélgetõ kiscsoportokat? Hogyan biztosíthatók
a nyílt, õszinte beszélgetés feltételei?

5. Milyen útravalóval búcsúzunk el, és zárjuk le a foglalkozást, miközben az élet megy to-
vább?

A modellosztályban folyó munka bemutatása során igyekeztem megvilágítani, miképpen fog-
laltunk állást a folyamat kritikus állomásain. Az MP izgalmát a szakemberek számára éppen
a folyamatjelleg, a számos elõre nem látható, útközben felmerülõ sajátos érzékenységet, ru-
galmasságot és kreativitást igénylõ helyzet adja.
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Csoportfejlõdés iskolai osztályokban
és az MP-fejlesztés





Az itt következõ fejezetben a sok szempontból eddig mozaikszerû tárgyalási mód után több
évtizedes középiskolai tapasztalataink alapján egy integrált képet mutatunk be arról, hogyan
alakul az osztályok fejlõdése és belsõ viszonyai a találkozástól az elválásig. Mikor, milyen tár-
sas szükségletek és képzetek mentén szervezõdnek a kortársi és a tanárokhoz fûzõdõ kapcso-
latok, kinek-kinek hogyan alakul a pozíciója a kapcsolatrendszerben? Kiemelünk néhány az
egyes szakaszokra jellemzõ fontosabb pedagógiai problémát és eljárást, amelyekrõl úgy gon-
doljuk, hogy az aktuális helyzethez igazodva valóban elõrevihetik a csoportot. Végül jelez-
zük azt is, mi lehet a Mérei-projekt modelljeinek – hagyományos felmérésre alapozott és alter-
natív tréningalapú formában – szerepe a különbözõ fejlõdési periódusokban az akkor aktuális
problémák kezelésében. A szakaszokat két szinten – a szociometriával feltárható mikroszo-
ciológiai jelenségeken, valamint az egyéni élményeket és képzeteket megragadó pszicholó-
giai közelítésen keresztül – mutatjuk be.

1. Megfelelni és társakra lelni

Elsõ szakasz – ismerkedés, tájékozódás, fészekrakás

A kisdiákok túljutva a gimnáziumba kerülés izgalmain, éppen csak megérkeznek új helyükre,
s újoncokként ismerkednek az intézményi szituációval, a követelményekkel. A leginkább szo-
rongató kérdések ekkor, milyen tanárokat fogtunk ki, mennyire kedves és mennyire szigorú
a hivatalból a mi osztályunk vezetésével megbízott osztályfõnök, hogyan tudnék kedvezõen
bemutatkozni, hogyan rejtsem el, ami érzésem szerint hátráltathatja, hogy elfogadjanak. Az is-
merkedés idején egymást, „a bandát” a diákok még egy ideig csak másodlagosan – mint vala-
miben hozzájuk hasonló „jó fejeket”, vagy mint potenciális riválisokat – veszik szemügyre.
Mégis ezek az egymásban keltett elsõ felszínes benyomások meghatározó módon befolyásol-
ják azt, hogy milyen pozíciót, szerepet sikerül kinek-kinek találnia a meglehetõsen gyorsan ki-
épülõ kapcsolatrendszerben és a befolyás mértékét rögzítõ hierarchiában, melyet a közvéle-
mény munkál ki, kiemelve azokat a magatartásokat, amelyek az igazodás pozitív és negatív
támpontjait, mintáit jelenítik meg.

Az egyes diákok szerepének alakulásában egyrészt a kínálat játszik közre, aszerint, hogy
az iskola, illetve a benne hivatalból létrehozott, de szuverén kortárscsoportként élõ osztályok
rendeltetésszerû mûködéséhez milyen feladatok elvégzése nélkülözhetetlen. Ebbõl a válasz-
tékból, tekintettel tanulmányi törekvései és képességei szintjére, illetve más irányú érdeklõdé-
sének – sport, zene stb. – erõsségére, valamint társas és érzelmi igényeire és készségeire,
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formálja meg ki-ki személy szerint több-kevesebb sikerrel a maga egyedi jelenléti módját az
osztály életében. E személyes törekvések a csoportban megméretnek, részben a tanárok által
képviselt hivatalos követelmények tükrében, részben a társak fogadtatása révén. Végül, mint
a köznek vonzó vagy hasznos, esetleg ellenszenves és káros megnyilvánulások a csoport nor-
máit hordozó társas szerepekké válva új – immár szociálpszichológiai – minõséget kapnak.

A pszichológiailag legfontosabb történés ekkor talán az, hogy képesek-e a diákok a ma-
gukban elõzetesen táplált, a jelen vágyaiból, s a múlt terheibõl szövõdõ elképzeléseiket, az
ún. provizórikus csoportimágójukat23 új információik és benyomásaik birtokában hozzáiga-
zítani az éppen alakuló viszonyokhoz, és reálisan elhelyezni magukat tanáraik megítélése,
valamint csoportbeli kapcsolataik és szerepeik szempontjából. Ha ez nem történik meg, ha
egyesek túl mereven kötõdnek az eredetileg magukkal hozott képzetekhez és viselkedési
stratégiákhoz, az ideig-óráig megzavarhatja, hogy elfogulatlan nyíltsággal tudjanak közeled-
ni új környezetük szereplõihez, és érintkezési nehézségeik támadhatnak. Ilyenkor felszínes
hasonlóságok alapján a múltban más körülmények között, más személyekkel elintézetlenül
maradt feszültségeiket – anélkül, hogy tudnák – automatikusan rávetítik új partnereikre, pl.
szülõ-gyerek konfliktust a tanárra, testvérkonfliktust a társakra stb. Mindez számos félreér-
tés és heves indulatokat gerjesztõ játszma kiindulópontja lehet, amelyeknek ugyanakkor

– ha felismerjük a természetét, ha kérdezünk, mielõtt reagálnánk – elkerülhetõ a kapcsolato-
kat mérgezõ kínos kimenete.

Az elõzetes csoportképzetek rendszerint a tanulók többségénél az új szituációnak meg-
felelõen idõvel átalakulnak. Olykor azonban elõfordulhat, hogy a makacs ragaszkodás a sa-
ját személy leértékeléséhez, elfogadhatóságának megkérdõjelezéséhez, vagy az általános bi-
zalmatlanság és fölényérzet mások iránt hosszabb távon is komolyan megnehezíti a társas
tájékozódást és a beilleszkedést. Elég korán szembetûnnek az Üldözõ játszmák, melyeket
a feszültségeiket a társak iránti agresszióba, fölényeskedésbe rejtõ tanulók kezdeményez-
nek. Az is látható, amikor egyesek inkább tartózkodnak a korosztályra jellemzõ kapcsolatte-
remtéstõl, visszahúzódnak, mintha félnének valamitõl és védekezniük kellene az õket fenye-
getõ veszélyektõl.

A tanárok, a csoportvezetõ nevelõ az ismerkedés idején a maguk helyét még keresõ,
s a felnõttektõl támaszt váró tanítványaik felé meglehetõsen nagy szabadsággal és hatásfok-
kal érvényesíthetik elvárásaikat, az iskola hivatalos követelményeit éppúgy, mint a számuk-
ra személyesen fontos nevelõi elgondolásaikat. A további együttmûködés, s fõleg a játsz-
mák elkerülése szempontjából sok múlik azon, hogy ez ekkor – a kapcsolat kiépítésének
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23 Eric Berne nyomán a TA a csoportok fejlõdését a tagok fejében lévõ képzetek átalakulásai mentén írja
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indulásakor – milyen stílusban történik. Az egyértelmû elvárások, az alapvetõ fegyelmi sza-
bályok és szankciók tisztázása, betartásuk következetes ellenõrzése, valamint a teljesítmé-
nyek korrekt, jól áttekinthetõ szempontok szerinti értékelése talán a legfontosabb támasz ah-
hoz, hogy az újoncok mielõbb kiismerjék magukat életük új helyszínén. Ezt csak erõsíti, ha
átélhetik azt is, milyen helyzetekben lehet tere a tanulói igényeknek, véleményeknek is, mi
tartozik az õ hatáskörükbe. Ha megtapasztalhatják, hogy amikor – kezdetben valószínûleg
még meglehetõsen formátlanul – kifejezésre juttatják nemtetszésüket, az nem minõsül feltét-
lenül rendbontó provokációnak, hanem a csoportvezetõ nevelõ olyan jelzésként fogja,
amelynek okaira is érdemes figyelmet fordítani, s elgondolkodni a kiváltó hiányok kezelé-
sén a rendbontó magatartásforma megszilárdulásának megelõzése érdekében.

Köthetõk pedagógiai szerzõdések az egész csoporttal, s az egyes tanulókkal is, amelyek
akkor mûködõképesek, ha céljuk nem egyoldalúan valamiféle demokratikus köntösben a taná-
ri elképzelések kikényszerítése, hanem valóban olyan alku eredményei, amely tekintetbe veszi
valamennyi érdekelt törekvéseit és igényét a személye iránti figyelemre, elfogadásra. A jó meg-
állapodások meg tudják teremteni a kívánt egyensúlyt, egyrészt a védettséget biztosító rend

– amit az osztály életkereteinek, a vezetõvel való érintkezésnek a belsõ szabályozottsága, a ren-
delkezésre álló idõ eltöltésének kiszámíthatósága jelent –, valamint a spontaneitás és kötetlen-
ség között, amely örömtelivé teszi az együttlétet, aktivizálja az önállóságot és a kreativitást.
A biztonság és a nyitott lehetõségek együttes átélése a tanulás terén is mozgósítja a rejtett tarta-
lékokat, ambíciókat. Olyan alkalmak, színes program biztosítása, ahol az osztály tagjai egy-
mást az iskolában látható arcukon túl is megismerhetik, megelõzheti azt, hogy nagyon egyolda-
lú képet alkossanak egymásról.

A szerzõdéses együttmûködés ugyanakkor nem egyszeri aktus, hanem folyamat eredmé-
nye, magában foglalja a megerõsítést, ha a diákok betartják a megállapodásokat, valamint a fi-
gyelmeztetést, szembesítést is, amikor a megállapodásokat egyesek vagy a csoport nem telje-
síti. Így az érzelmi egymásra hangolódás az osztályfõnök és a csoport között szintén sok
eseménnyel tarkított építkezés, amely váltakozó mértékben tûnhet kielégítõnek a felek számá-
ra. Ha ebben a szakaszban felmerül a közösségfejlesztõ pszichológiai közremûködés lehetõsé-
ge, úgy a vita, amelyben a közösség dönt arról, hogy részt vesz vagy nem egy ilyen program-
ban, esetleg késõbbre halasztja, vagy más formában akar az iskolapszichológussal találkozni,
mindig fontos történés. Mintegy laboratóriumi modelljét nyújtva a szerzõdéskötés folyamatá-
nak, egyúttal túlmutat önmagán.

Amennyiben sor kerül a kialakult helyzet szociometriai elemzésére, úgy ebben a szakasz-
ban az elsõ tükör arról tájékoztat, milyen eredménnyel sikerült az eltelt idõ alatt az osztály tag-
jainak egymást felfedeznie, milyen társaságok és barátságok jöttek létre, a kitüntetett figyelem-
mel övezett magatartások milyen értékprofil formálódását jelzik. A kiscsoportos beszélgetések
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a fészekrakás örömeit, melegét erõsítik fel, s a kortárs játszmákat elõidézõ félreértések tisztázását
veszik célba. Az osztályfõnökök számára az elsõ összkép elsõsorban sok mindenben megerõsítést
jelent, alátámasztja saját megfigyeléseiket, de felszínre kerül néhány új mozzanat is. Továbbgon-
dolni való meglepetést leginkább az a szembesülés jelenthet, amikor kiderül, hogy bizonyos gyere-
keket a közvélemény egészen másképpen – olykor kedvezõbben, máskor negatívabban – ítél meg,
mint ahogy azt õ tanárként feltételezte, és saját elképzelései szerint helyénvalónak vélné.

2. Az osztály értékprofilja:
iskolai és/vagy kortárs orientáció

Második periódus – a csoport önmeghatározásának állomása

Az együttes élmények, a munka és az idõtöltések során kiépülnek az osztály közös rítusai,
érintkezési normái, megfogalmazódnak a diáktársadalmakat jellemzõ eltérõ törekvések – pl.
az elkötelezettség elsõdlegesen a tanulásnak, vagy inkább különbözõ szórakozási formák-
nak, az örömteli együttléteknek, esetleg a közösségi aktivitásnak, vagy a hivatalos követel-
mények, a megkövetelt rend kritikájának. Felbukkanásukat követõen ezek mint eltérõ érték-
rendek és életstílusok, rendszerint versengeni kezdenek egymással. Lelkes híveik külön
társaságokba szervezõdve csatároznak fontosságuk nagyobb elismertetéséért, a közvéle-
mény befolyásolásáért, azért, hogy övék legyen a döntõ szó a csoport közös érték- és norma-
rendjének meghatározásában. Idõvel elrendezõdnek a dominanciaviszonyok, s eldõl – leg-
alábbis egy idõre –, milyen törekvés tudott a közvéleményben hangadóvá válni, milyen
módon alakítja ezután a csoport a maga sajátos viszonyát az iskola elvárásai iránt. Láthattuk,
hogy a bemutatott modellosztályban a szociometriai mérés által felmért dinamika éppen egy
ilyen – a profil meghatározásra irányuló – versengést ragadott meg.

Az elsõ – sok véletlen tényezõ mentén összesodródó – fészkek átrendezõdésével új társasá-
gok jönnek létre. Jó átélni a valahová tartozás örömét, a fészek otthonosságát, így sok gyerek,
akit magukkal sodornak strukturálódás eseményei, érzelmileg veszteségnek érzi, ami történik.
A személyes rokonszenv olykor áldozatul esik az elhatárolódó értékek mentén alakuló tagoló-
dási folyamatnak, vagy fordítva. Ha a klikkesedést szigorúan értelmezzük, azaz a bezárkózás,
mások kirekesztése és az ellenségeskedés a kritérium, akkor az, ami a csoport érték- és
erõviszonyai meghatározásának idõszakát jellemzi, általában nem ennyire szélsõséges és
viszonylag rövid idõ alatt le is zajlik. A légkör általában megnyugszik, amint stabilizálódnak az
erõviszonyok, s a hangadók érvényesítik a maguk elképzeléseit az osztály életvitelében. Párhu-
zamosan bizonyos törekvések, mint másodrangúak némileg háttérbe szorulnak. Megszilárdul-
nak a közös idõtöltések, az együttélés normái, s ezzel együtt a szerep- és a kapcsolatrendszer.
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Ki-ki – ha elégedett, ha nem – bizonyos elképzeléseit, vágyait feladva kénytelen adaptálódni
a neki osztályrészül jutó pozícióhoz, szerephez, amely azért a többség számára a lemondásokért
cserébe kellemes társaságot, s az önérvényesítés testhezálló kibontakozási lehetõségeit, az
együtt cselekvés és az odatartozás élményét kínálja.

Pszichológiai szinten e szakasz jellemzõje az ún. adaptív csoportképzet megszilárdulása, le-
tisztul benne a saját hovatartozás, a csoportvezetõ nevelõhöz, az iskola követelményeihez, az
azokkal azonosuló és a másképpen gondolkodó társak köreihez fûzõdõ viszony. A pozíció,
a szerepek bizonyos viselkedésformák követését kívánják meg, amelyek elõsegítik a beillesz-
kedési folyamatban aktuálisan felmerülõ feladatok megoldását, a kisebb-nagyobb csoportok
együttes cselekvését. Korlátozhatja ezt, ha egyik vagy másik csoporttagnak – mint már emlí-
tettük – valamilyen okból nehéz adaptálódni, és megrekedve elõzetes csoportképzeteinek
szintjén, nem képes túllépni azon az állapoton, hogy mindenáron a feltûnést keresse, illetve
passzívan visszahúzódva rejtõzködjék.

Az osztályfõnökök az önmeghatározás periódusában elevenen érzékelik, hogy a cso-
port megérkezett és a maga módján beépült az iskolába. Egyúttal az általuk irányított csoport
egy tagolt dinamikus rendszer, amelynek kisebb egységeihez eltérõ viszony fûzi, vannak,
akik támogatják, akikre építeni tud, egyesekkel könnyebb, másokkal nehezebb szót értenie.
Gyakran marad hatástalan, ha az egész közösséget együtt szólítja meg. Különbözõ eszközök-
re van szüksége ahhoz, hogy a kisebb csoportokkal eredményesen tudjon együttmûködni. Tel-
jesítményorientált, vagy mûvészi beállítottságú, az iskola elvárásait elfogadó osztályokkal
nyilván könnyebb megtalálni a közös hangot. A csoport és a vezetõ egymásra találása nagy
öröm és egyúttal komoly erõforrás a lehetõségek kiaknázásához.

Ilyenkor külön nevelõi erõfeszítést az igényel, hogy az ún. bennfentesek körén kívül re-
kedt, kevésbé lojális, vagy a csoportelit irányulásától eltérõ érdeklõdésû kisebbségek mellõ-
zöttnek, kirekesztettnek, lenézettnek érezve magukat, tiltakozásul ne kényszerüljenek egyre
vadabb normabontó eszközökkel felhívni magukra a figyelmet. Ez fõleg azok részérõl fenye-
get, akik a pozitív összképet megzavaró, aktív szembenálló magatartásukkal egyre elutasí-
tóbb tanári elmarasztalást provokálnak. A bennfentesek és lázadozók pólusaira tagolt osztá-
lyokban fellép az a veszély is, hogy a középmezõny, a csendesebb vagy a nehezebben
beilleszkedõ diákok szürke tömegként kikerülnek az osztályfõnök látóterébõl.

Az osztályfõnökök vezetõi rátermettségét az ún. pedagógiailag nehéz osztályok teszik
igazán próbára, amikor az osztályban – minden nevelõi erõfeszítés ellenére – kezdetben
a csak a szórakozásokra orientálódó, vagy az iskolával nyíltan ellenséges beállítódás válik
hangadóvá. Mindez nagyon távol állhat az osztályfõnök saját szakmai értékeitõl, ízlésétõl,
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a vágyképtõl, amelyet egy jónak ígérkezõ közösségrõl elõzetesen hordoz magában. A nevelé-
si stratégiák tárgyalásakor láttunk egy osztályt, ahol a tanulást nem sokra becsülõ kritikus
irányzat jutott vezetõ szerephez (l. a példát a 93. oldalon). Ott a hangadók tekintélyének forrá-
sa az volt, hogy fáradhatatlanul mulattatták a többieket a diákságnak valamilyen okból nem
tetszõ tanáraik bosszantásával. Sporteredményként számolták, hány tanárt tudnak megríkat-
ni. Sikerült magukra haragítani az egész tantestületet.

Olyan eszközei az osztályfõnököknek nemigen vannak, amelyekkel közvetlenül és gyor-
san hatástalaníthatná azokat az erõket, melyek a csoport hangulatát, választásait uralják, s az
iskolai követelményekkel szembe hangolják. Vagy szüntelenül hadakozik velük, s ez a konf-
liktus válik az osztály légkörének meghatározójává, vagy valamiképpen mégis megegyezésre
törekszik. Külön kérdés: hogyan tudja eközben támogatni a hozzá közelebb állókat, akik
a csoportban aktuálisan háttérbe kerültek?

Jó megállapodásokat kötni az osztály másképpen gondolkodó hangadó körével, egyike
a legnehezebb csoportvezetõi feladatoknak. Megõrizve a bizalmat és a kíváncsiságot irán-
tuk mint személyek iránt, és elismerve versenyképes szociális hatékonyságukat, s egyéb
bennük még felfedezhetõ értékes tulajdonságaikat, talán sikerül felkutatni azokat a tevé-
kenységeket, amire megnyerhetõk, ahol készek együttmûködésre, vezetõi befolyásuk konst-
ruktív hasznosítására. A hiteles megbecsülésért cserébe többnyire megértik, hol a határ, mi
megengedhetetlen, miben nem tud az osztályfõnök engedni. Az induló pedagógiai elképze-
lésekhez képest ez a hozzáállás legtöbbször komoly engedményeket kíván, amelyek lehetõ-
vé teszik, hogy a nevelõ képes legyen olyan és annyi eredménynek igazán örülni, ami ilyen
feltételek között reális, s ebbõl meríteni az erõt a tantestületben szinte állandó villámhárítás
vállalásához.

Az említett nehéz osztályban – amikor a húrt már nem lehetett büntetlenül tovább feszíte-
ni – úgy szólt a hangadók és az osztályfõnök közötti egyezség, hogy minden fantáziájukat és
kedvességüket latba vetve megkeresik a módot, ahogy elnyerhetik a felbosszantott tanárok bo-
csánatát, s az osztályfõnök közvetítésével õk kezdeményezik a gondok megbeszélését. Az
esetek nagy részében kedves és szellemes ötleteik meghozták a várt eredményt, de elõfordult
az is, hogy azok nem váltak be, egyes megbántott tanáraikat már nem tudták kiengesztelni.
Egy másik nehéz osztály, ahol szintén a tanulást nem igazán értékelõ „diszkómániás” társaság
tett szert befolyásra, arra szövetkezett az osztályfõnökkel, hogy kiharcolják a hétvégi iskolai
bulik szervezési jogát, aminek elnyerése eredetileg nem igazán rájuk méretezett feltételekhez

– kiváló teljesítmények és magatartás – kötõdött. A rendezvényeket azután mindig példásan
le is bonyolították, és nagy népszerûséget vívtak ki maguknak a többi osztály diákjainak köré-
ben is. Megnyugodva abbahagyták tanulni vágyó társaik állandó piszkálását.

Ha ezek az osztályfõnökök nem ezen az úton indulnak el, ha idõnek elõtte megvonják
a bizalmat, ha nem képesek engedni, és az adott körben reális követelményeket állítani, úgy
a diákok szemében elkerülhetetlenül õk váltak volna minden kellemetlenség megtestesítõivé,
a „cserbenhagyott” csoport haragjának célpontjává. Végleg elmérgesedhet a viszony a taná-
rok, az iskola vezetése és az adott osztály között, a minimumra csökkennek az esetleg késõbbi
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pozitív változások esélyei. Ennek kárát minden diák megsínyli, nemcsak az intézmény nor-
máit kikezdõ akkori hangadók, hanem a tanulni szeretõ, s az iskola iránt lojális kisebbségben
maradt tanulók is. Ezért nem kár az energiáért, ami e helyzet megelõzésébe fektethetõ.

Az osztálytükör fõ témája az önmeghatározás periódusában a felszínre került közös,
osztály szintû és a különbözõ kiscsoportok törekvéseiben tetten érhetõ diákérdekek, továbbá
a hangadók felelõssége, legyenek akár a diákönkormányzat választott tisztségviselõi, vagy in-
formálisan mértékadó véleményformálók. Ekkor szilárdul meg a közösség elsõ értékprofilja,
körvonalazódik milyen irányt munkált ki a közvélemény, merre navigál az iskolai és kortársi
erõtérben az osztály hajója.

A fejlesztõ foglalkozásokon megbeszélhetõ olyan kérdések, hogy: Milyen módon vannak el-
látva a vezetõ funkciók – az iskolai képviselet, a tanárokkal folytatott tárgyalások, a felmerült
gondok szóvá tétele, a belsõ élet megszervezése? Hogyan ítéli meg a közvélemény a diákveze-
tõk és a csoport viszonyát, a stílust, ahogy saját köreikben és a többiekkel érintkeznek? Érzé-
kelhetõ-e egyesek részérõl a kívánatosnál erõszakosabb fellépés, fölényeskedés, lekezelés,
vagy inkább hiányzik a szükséges erõ? Az okok nyomába eredünk, ha a folyamat elakad, ha
a vezetés formális, ha valamiért – rejtett belsõ versengés, vagy iskolai szintû presztízshiány,
pedagógiai túlkövetelés, vagy éppen közömbösség miatt – nem vállalhatók az irányító funk-
ciók és felelõsség, ha a csoport közös döntésekre képtelen.
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A különbözõ törekvésû körök helyzetében, egymáshoz való viszonyában aktuálisan fenn-
álló problémák alaposabb megbeszélésére, az ún. konfliktusrendezõ csoportfoglalkozásokon
kerül sor, amelynek munkájába leginkább az osztály összetartozásában fokozottan érdekelt diá-
kok kapcsolódnak be. A hangadó vezetõk ötleteteket, sok megerõsítést, elismerést kapnak tár-
saiktól, de – leginkább lekezelõ arisztokratizmusuk, vagy mások érzékenységével nem számo-
ló durvaságuk, esetleg mulasztásaik miatt – el kell viselniük a kritikát is. Többen közülük
ekkor ébrednek rá, milyen felelõsséget jelent az eddig csak úgy spontán élvezett pozíciójuk.
A kevésbé befolyásos, magukat mellõzöttnek érzõ kiscsoportokkal a beszélgetés értékeik tuda-
tosítására irányul és igényeik, véleményük bátrabb nyilvános érvényesítésére ad ösztönzést.

Ha van rá igény és lehetõség a baráti körök közötti kommunikáció fejlesztésébe kommu-
nikációs tréning elemeket, gyakorlatokat is beépítünk. Arra törekszünk, hogy a véleményalko-
tásban túl lehessen lépni a kezdetben jellemzõ felszínességen, az elõítéletek megütközzenek
a valóság megtapasztalt konkrét tényeivel. Nyilvánosan elismerhetõk legyenek egymás pozi-
tív tulajdonságai, a kritika mindig ezzel párhuzamosan, pontosan és tárgyszerûen fogalmazód-
jék meg, ne tartalmazzon a személyiséget alapjaiban elmarasztaló általánosítást. A vélemé-
nyezõ képes legyen pontosan megkülönböztetni magában és kifejezni a partner felé, mikor
haragszik, mi kelt benne félelmet, esetleg mivel bántották meg, milyen veszteségek érik. Az
osztályoknak ilyen dinamikus erõtérként történõ elemzése, a beszélgetés a baráti társaságok-
kal jó támpont és lehetõség a nevelõknek is ahhoz, hogy megtalálják a kisebb csoportok arcu-
latához igazítható pedagógiai elképzeléseket és eljárásokat.

3. Merre tovább? – a jövõ vonzása és felelõssége

Harmadik szakasz – átstrukturálódási válság

Acsoportok fejlõdésében az elsõ két szakasz nem mentes a maga konfliktusaitól, de ezek alap-
jaiban még egy, az iskola sajátos feltételei között szervezõdõ kortársi közösség felépülésének
kísérõi, melyek együtt járnak a csoport értékprofiljának kiérlelésével, s az egyes tagok szû-
kebb társaságának és szerepének kialakításával. A klikkesedés valóságos veszélye akkor kö-
vetkezik be, amikor a korábban kialakult rend fellazul, a megállapodások érvényüket vesztik.
Átértékelõdik a tanulás megítélése és más helyi rítusoké, a közös idõtöltéseké. Újrarendezõd-
nek az idõközben létrejött lazább-szorosabb kötelékek. A csoport tagjaira ekkor néha már ska-
tulyaként merevednek korábban kivívott szerepeik. Az elõzõ korszak vívmányai egyszer
csak terhessé válnak és kiürülnek. Alkalmatlanok arra, hogy továbbra is kielégítsék az örömte-
li idõtöltésre, társas elismerésre, saját helyre irányuló szükségleteiket. A serdülõkorból az ifjú-
kor küszöbére érkezve már valami többre, elõbbre vivõre, egyénibbre, érzelmileg gazdagí-
tóbbra támad igény.
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A négyosztályos gimnáziumban tapasztalatunk szerint ez a fázis fájdalmas ütközések
és csalódások közepette rendszerint a harmadik évfolyamoknak (ma 11. évfolyam) volt sa-
játja. Okai között nem elhanyagolható, hogy egyre fokozódó jelentõséget kapnak a diákok
életének távlati kérdései, a pályaválasztás, a továbbtanulás, a párkeresés. Ennek tükrében
némileg átértékelõdik az osztályközösség kialakulásakor még fontos társas események és
értékválasztások súlya. Egyre inkább olyan mélyebb kapcsolatok keresése kerül elõtérbe,
amelyek összhangban állnak kinek-kinek a hosszabb távú törekvéseivel is. Régi barátságok
bomlanak fel. Önállósodási törekvéseikért a fiataloknak gyakran a családjukban is meg kell
küzdeniük.

A váltás sok szempontból veszteségekkel, elbizonytalanodással, frusztrációval jár együtt.
A halmozódó agresszió és szorongás a világra, a környezetre vetítve nagy elégedetlenséget
szül, s a kommunikációt akár a társak, akár a tanárok, az iskola felé újabb és újabb támadások-
kal, számonkérésekkel, sérelmekkel, kétségbeesett kivonulással vagy támaszkereséssel tarkí-
tott játszmák uralják. Az egymást az indulatok eszközévé avató ún. operatív imágó ezt a perió-
dust pszichológiai értelemen azáltal avatja a csoport fejlõdésében a legkritikusabb szakasszá,
hogy a tagok fejében a csoport mint egész alámerül, s szerkezetében a közelebb állók és a más-
képpen gondolkodók egymást kirekesztõ köreinek képe, s az ellenségeskedõ érzések, rossz-
indulatú játszmák törnek a felszínre.

Az osztályfõnökök e fázisban általában meglepetten mondják, hogy nem ismernek rá
a közösségre, csalódottak és tehetetlenek, mert korábbi eredményeik és befektetéseik kárba
veszni látszanak: „Külön-külön még csak szót értek velük, de együtt teljesen kezelhetetle-
nek.” Az osztály leadásának, sõt a pályáról való megfutamodásnak a gondolata is ekkor szo-
kott felmerülni és a pszichológus közremûködését is gyakrabban kérik. Az osztályfõnök, a ta-
nárok nagy lehetõsége ugyanakkor az átstrukturálódás idején, hogy a közeledõ fontos távlati
döntések és komoly megmérettetések olyan körülmények, amelyek meglehetõsen kemény,
a jövõt érintõ érdekeket érintenek. Ennyiben ismét esélyt nyitnak az értékprofil újradefiniálá-
sára. Az elválás közeledése pedig a várható érzelmi veszteségek élményét erõsíti fel.

A tudás, a tanulás, a szorgalmas munka legalább ekkor, a záró vizsgák közelségében mél-
tányos megítélést kaphat a közvéleményben akkor is, ha korábban esetleg egyoldalú leértéke-
lés volt jellemzõ. Ezen értékek képviselõi – különösen, ha idõközben erõsebbekké váltak sa-
ját érdekeik és értékeik érvényesítése terén és maguk is nyitni tudtak kortársaik szórakozási
formái felé – kikerülnek az elszigeteltségbõl, egyre többen becsülik és támogatják õket. Az át-
strukturálódás idején gyakran létrejön egy új cetrum, új hangadói kör, amely képes ellenséges
érzések nélkül magába ötvözni a közösségben létrejött valamennyi konstruktív törekvést.
Nem gyerekes dolog, és nem szégyellnivaló a komoly tanulás, hanem a kiemelkedõ teljesít-
mény valóban közös büszkeség, ahogy nem primitív idõtöltés, lógás, hanem nagy öröm még
így utoljára összekapaszkodni, együtt bulizni, táncolni, szórakozni.
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Pedagógiai és pszichológiai beavatkozásra akkor lehet szükség, ha a válság elhúzódik,
a hangulat egyre mérgesebb, a csoportirányító nevelõ és a közösség között nem tudnak kiala-
kulni a kölcsönös szolidaritás megbízható normái, a kiscsoportok nem mozdulnak zártságuk-
ból, azaz amikor a spontán rendezõdés kétségesnek tûnik. Az elakadásnak fontos jele, hogy
az osztályban tanító tanárok panaszkodnak, dühösek, szinte alig tudnak dolgozni, a csoport
nem képes a tanárokkal érdemben tárgyalni a problémákról, a hangadó körök nem jutnak el
nézetkülönbségeik kijózanító tisztázásához, s a diákjátszmák közöttük a korábbi elõítéletek
és skatulyák szerint folytatódnak. A hátrányosabb társas pozíciójú osztálytársak gondjait vál-
tozatlanul értetlenség és közöny övezi.

A folyamat optimalizálásába a közösségfejlesztõ program, ahogy a korábbi szakaszo-
kon, úgy ezúttal is több szinten, eltérõ irányokból, a különbözõ érdekeltségû alrendszerek igé-
nyeinek tisztázása és egyeztetése útján közelíthetõ meg:

� A közös diákérdekek érvényesítése terén a parttalan elégedetlenség helyett konkrét
problémák letisztítása, tárgyszerû megbeszélése, feladatok meghatározása, az érintett
tanárokkal az ésszerû tárgyalások lefolytatása, azaz: a csoport és az egyének konstruk-
tív problémakezelõ és -megoldó készségeinek fejlesztése.

� Az eltérõen gondolkodó kiscsoportok, baráti együttesek megítélésében az intoleráns
indulatokba és elõítéletekbe rögzült véleményalkotásnak egy olyan attitûdre váltása,
amelynek alapja a kíváncsiság, a megértés szándéka, a sokféle megközelítés létjogo-
sultságának elfogadása. Az egymás mellett élés olyan normáinak kidolgozása, ame-
lyek kinek-kinek a távlati személyes ambíciói érvényesítéséhez védelmet biztosíta-
nak, akkor is, ha tovább akar tanulni, s akkor is, ha más utat választ. Senkinek se
kelljen tartania a társak részérõl ezt korlátozó akcióktól és vélekedésektõl.

� A személyes kapcsolatok átrendezõdõ világában mind a társak, mind a tanárok irá-
nyában elõrevivõ az lehet, ha a játszmákat mellõzõ nyílt beszéd válik meghatározó-
vá, s az érintkezésben ki tud teljesedni a hátsó gondolatok nélküli személyesség. A ta-
nulmányok befejezése idején ismét mód nyílik arra, hogy személy szerint minden
diák számára kézzelfogható élménnyé váljék, hogy osztályfõnökének fontos, miként
alakítja további boldogulásának útját, s ne maradjon senki, akinek az osztályra vagy
az iskolára úgy kell majd visszaemlékeznie, mint keserû megaláztatásai színterére.

Mérei-projekt – az iskolai agresszió értelmezése

A személyes és társas elégedetlenség, különbözõ frusztrációk agresszióval, sérelmeket okozó
játszmákkal való lereagálása természetesen elõfordulhat a csoportok fejlõdésének minden
szakaszában, azonban az átstrukturálódás idején ezek a fejlõdés természetes velejárói. Ezért
ezen a ponton egy rövid kitérõ erejéig bemutatjuk, milyen szellemben értelmezi az MP az is-
kolai agresszió jelenségét, mit tesz és mit remél eredményes kezelésüktõl.
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Az MP az agresszióról
1. A konfliktusok és ütközések természetes mozzanatai az iskolai osztályok társas életé-

nek, az agresszió nem (pusztán) kívülrõl kerül be, idegen szennyezõdésképpen, az ér-
dek- és értékütközések tanár-diák relációban, illetve a társak között elsõdlegesen helyi

eredetûek, gyökerük az adott közösségben kielégítetlenül maradó, többnyire indokolt
és jogos társas szükségletek, elvárások. Ugyanakkor a konfliktusok kezelésmódját, stí-
lusát hozott korai családi beidegzõdések, valamint társadalmi hatások és minták befo-
lyásolják.

2. Az önérvényesítés, hely- – barátok, státusz és szerep – keresés igénye egészséges, hiá-
nya káros, korlátozása óhatatlanul játszmákat hív elõ, pedagógiai beavatkozást a tet-
tek, érzések, gondolatok társakkal szembeni destruktivitásának mértéke kíván, az ún.
iskolai zaklatás verbális, tettleges és közvetett romboló formái. Elsõdleges teendõ
a megelõzés, a játszmákat kiváltó tényezõk kezelése lehetõleg intézményi szinten.

3. A csoport igénye az összetartásra szemben áll az ütközések és versengés romboló ten-
denciáival, így mindig fellelhetõk olyan konstruktív erõk a csoportban, amelyek saját
biztonságuk, jobb közérzetük érdekében készek részt venni a túlkapások fékezésében,
s partnerek az ilyen pedagógiai törekvésekben.

4. A szociometria alkalmas arra, hogy korrekten azonosítsa a társas erõtérben mely szociá-
lis szerepek képviselõi keverednek ismételten játszmákba és válnak agresszív epizó-
dok szereplõivé, akár mint dominánsan „bunkó” üldözõk vagy, kiszolgáltatott áldoza-
tok, vagy aktívan beavatkozó békítõk, fair play-szakértõk, illetve passzív szemlélõdõk.
Segít megtalálni a potenciális szövetségeseket.

Az agresszív játszmaepizódok különbözõ szereplõinél a vonatkozó csoportfoglalkozás törté-
nései a következõ változásokat indíthatják el:

Az agresszió, a bunkó stílus korlátozásához a befogadottság és bizalom élményének hát-
terén hozzájárul a méltányolható indítékok és az inadekvát képviseleti forma elhatárolása,
a szociális és érzelmi igények alternatív kielégítési formáinak együttes keresése, a pozitív ele-
mek hangsúlyozása, az önkontroll társas támogatása, önismeret (indítékok megértése) és tár-
sas készségek (pl. bocsánatkérés) fejlesztése, olykor az idõszakos izoláció.

Az agressziót elszenvedõ kiszolgáltatott áldozatok – védettséget kapnak a nevelõiktõl és
társaik egy részétõl, a tolerancia légkörében a visszahúzódás egy lehetséges, talán furcsa, de
nem üldözendõ magatartásmód, megérthetõ indítékokkal, fejlesztésre kerülnek az önvédelmi
és önérvényesítõ kompetenciák, kommunikációs eszközök.
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A passzív, illetve aktívan drukkoló szemlélõk – aktivizálódnak amennyiben megértik
a szerepüket, felismerik, a figyelmük szabályozásával miképpen vehetnek részt a konfliktu-
sok konstruktív kezelésének tanulási folyamatában.

A békítésre, konfliktusrendezésre kész erõk biztatást, modellt, mediációs technikát kap-
nak és felelõsen vállalják a játszmák minimalizálásának programját.

Mint látjuk, az MP a játszmák visszaszorítását nem az egyes szereplõk – az Üldözõk
vagy az Áldozatok személyiségének egyedi kezelésén keresztül –, hanem rendszerszemlélet-
tel valamennyi résztvevõ között zajló kommunikáció felõl, mint mindenkit érintõ csoportje-
lenséget közelíti meg, s a kezelést is közös felelõsségként képzeli el.

4. Az együtt töltött évek és a csapat
az elválás fényében

Negyedik periódus – személyesség és összekapaszkodás

A diákok rendszerint olyankor hagynak fel a játszmáikkal, amikor az újabb közös élmények,
többnapos kirándulások, nyári szórakozások, táborok, osztálytánc a szalagavatón stb. során
elõálló mélyebb ismertség lehetõvé teszi, hogy végre túljutva a korábbi benyomások felszí-
nességén, elõítéletek nélkül – jól azonosítható, csak rájuk jellemzõ személyes tulajdonságok
birtokosaiként – legyenek képesek egymást szemlélni. A különbözõ irányú elkötelezõdések,
életeszmények közötti versengés átadja a helyét egy megbékélõbb, a másféle gondolkodás-
hoz, törekvésekhez elfogadóbban viszonyuló attitûdnek, s az összetartozás öröme új minõsé-
get kap. Feladva a korábbi kirekesztõ attitûdjeiket, elfogadják, hogy tanáraikkal és diáktár-
saikkal – rendelkezzenek megnyerõ, vonzó adottságaik mellett olykor akár ellenszenves
vonásokkal is – egy közösséghez tartoznak, fontos közös érdekek fûzik õket össze, s minden
fél joggal tart rá igényt, hogy elfogadják és megbecsüljék. A többség ekkor már elfogadottan,
érzelmi biztonságban tudva magát, végre érzelmi igényeit a realitáshoz igazítva kapcsolódhat
be a csoport életébe és keresheti meg az érdeklõdését kielégítõ és neki elismerést hozó tevé-
kenységi formákat és együttmûködésre, közös örömökre kész megértõ társakat. Pszicholó-
giai szinten ez akkor következik be, amikor a diákok meghaladják az operatív csoportimágó
beszûkítõ látásmódját, és elõrelépnek a másikat hitelesen vállalt törekvésein keresztül sokol-
dalúan szemlélõ személyesség felé.
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Az igazi összetartozás élményét adó, a játszmákat mellõzõ szakasz elõzménye, mint
láttuk, az, hogy az önmeghatározás idõszakában kialakított korábbi rend fellazul, újrarendezõ-
dik egy individuálisabb szinten. Ha hatékony osztályfõnöki közremûködéssel kivédhetõ,
hogy egy-egy kevésbé lojális lázadozó közösséget a tantestület, az iskola vezetése „reményte-
len esetként” skatulyázzon be, akkor elképzelhetõ, hogy búcsúzóul a csapat akár teljesítmé-
nyeivel, akár másképpen kellemes meglepetéssel áll elõ. A csoportvezetõ nevelõ mindig újra
reménykedni képes bizalma és szolidaritása, a diákérdekeknek a kollégák felé való közvetíté-
sében fáradhatatlan kiszámítható partnersége nélkül ez aligha elképzelhetõ. Hitelét tanítvá-
nyai között, amiért végül mégis a kedvében járnak, és igazi örömöt szereznek neki, az ilyen ta-
nár feltehetõen õszinte elkötelezettségével, a játszmákat elkerülõ érintkezési stílussal képes
megteremteni. Azzal, hogy a rendbontásaikkal provokált nehéz helyzetekben felháborodása,
haragja, fájdalmai, a kirótt büntetések mögött – amelyek újra meg újra nyilvánvalóvá tették,
mit vár, mit tartana helyesnek, miben nem tesz engedményeket – mindig érezhették, hogy ér-
tük aggódik, mellettük áll.

Az egyoldalúan teljesítményelvû osztályok is tartogatnak meglepetést. Egyszer csak ki-
bújnak a nekik rendelt szabálykövetõ lojális szerep idõközben terhessé vált korlátjai alól, s va-
lamilyen tõlük szokatlan formában megmutatják országnak-világnak, hogy tudnak lazítani is,
ha éppen ahhoz támad kedvük. Ez természetesen nem jelenti eredeti értékeik feladását, csak
egy kis nyitást a kortárs örömök világa felé, közeledést azokhoz az osztálytársakhoz, akiknek
az élete nem a tanulás, hanem inkább a kellemes társasági együttlétek körül forog. E váltás-
hoz õk is megértõ szolidaritásra számítanak, amit nem mindig egyszerû megkapniuk a megle-
petést nem kis riadalommal és aggodalommal szemlélõ osztályfõnöküktõl. Megõrizni az
évek során a korosztály, az összekerült csoport iránti õszintén kíváncsi és megértõ toleranciát,
talán a tanár leghatékonyabb eszköze, amikor a kezdetektõl a lezárásig kísér egy közösséget.

Ebben a periódusban az osztálytükör az átalakulások trendjét, a továbblépés érlelõdõ
alternatíváit, a konstruktív integráció erõit tudja diagnosztizálni. Az osztályok ekkor általá-
ban már nem akarnak újabb tükröt, ehelyett szûkebb körben kommunikációs tréninget vagy
mélyebb önismeretet kérnek. A végzéshez közel a diákok akkor tartanak igényt mégis újabb
szociometriai feltárásra, ha bizonyos, korábban hátrányosabb helyzetû erõk érdekeltek ab-
ban, hogy törekvéseik befolyásának megnövekedése búcsúzóul még nyilvános megerõsítést
nyerjen. A kiscsoportos beszélgetésekre ekkor a megbékélés kimunkálása hárulhat, a témák
némileg már felülemelkednek az osztály életének hétköznapi eseményein, a különbözõ életfi-
lozófiák, értékválasztások, autonóm egyéni érvényesülési utak motívumai kerülnek elõ. A ba-
ráti együttesek olyan identitásdefiníciók kimunkálásán fáradoznak, amelyek képesek tisztele-
tet kelteni és nem sértik a többiek érdekeit.

Acsoporttagok közös akarata – beleértve a felnõtt és kortársvezetõket – nyújthat garanciát
arra, hogy a válság után tényleg egy konstruktív fordulat következzék be, s ne a konfliktusok
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további elmérgesedése. Az iskolai bulik rendezését magának kiküzdõ – fent említett – rendbon-
tó osztályban végül a kiscsoportokban átbeszélt alábbi elgondolások kiérlelése, kimondása és
egyenjogúsítása hozott megbékélést közvetlenül az érettségi elõtt. „Egyszer vagyunk tizenéve-
sek, s nem csak könyvekbõl lehet tanulni”, „Felelõs vagyok a jövõmért, s arra törekszem, hogy
a tanárokkal rendezzük, ami elintézetlen”, „A békesség és nyugalom hívei vagyunk”, „A vá-
lasztás, s vele bizonyos dolgok tagadásának a szabadsága mindenkit megillet”. A végiggondolt
vallomások hozzájárulnak, hogy a csoporttagok jelentõs korrekciónak vessék alá egymásra és
az osztályra vonatkozó korábbi képzeteiket, s a skatulyák és a kirekesztõ játszmák nagy része
eltûnjön. A hátralévõ idõben ki-ki emelt fõvel vállalhatta az általa elképzelt utat, akár a komoly
tanulást, akár az érvényesülés más formáit választotta, és már nem kellett tartania attól, hogy
ezért hangadó társai megbélyegzik.

A kisebb csoportok közötti integrálódási folyamat akkor igazán optimális, ha a hangadó
erõk – legyenek bármelyik oldal képviselõi – nem akadályozzák meg, sõt belátják a kiegye-
zés, az alkuk, a tárgyalások, a stílusváltás szükségességét, és ha másért nem is, legalább befo-
lyásos pozíciójuk megõrzése érdekében a változások élére állnak. A tanárokat kéjjel bosszan-
tó másik nehéz osztályban az történt például, hogy a mélybõl felbukkanva, az új konstruktív
hangadó kör zenekarrá alakulva lépett fel egy sok vendéget fogadó bemutató osztályfõnöki
órán. Ez a látványos nyilvános siker bírta a korábbi hangadókat tárgyalásokra és együttmûkö-
désre. Ehhez a keretet a két kör elgondolásait megütköztetõ csoportfoglalkozás adta, amelyen
végre egyértelmûen kiderült, mit elégelt meg a közösség a korábbi hangadók viselkedésében,
mivel kell felhagyniuk, miközben, mint rátermett szervezõk továbbra is élvezhették a többiek
bizalmát. A viszonyok újrafogalmazása azonban mégsem ezzel ért véget, hanem a legvégén,
a búcsú pillanatában a nagy egymásra találást, összekapaszkodást egy mûsoros est és a ban-
kett hozta meg, amikor a fõ attrakciót azok a kitûnõ tanárparódiák jelentették, melyeket a ko-
rábbi példás szorgalmú eminens, a zenekar zongoristája és a tanárbosszantó hecceket kitaláló
nevettetõ együtt írt és adott elõ, s mellettük táncos és zenés produkciókkal az osztály számos
más tagja is fellépett.

A mi iskolarendszerünkben az elbúcsúzás hagyományossá vált rítusai – az érettségi vizs-
ga, a szalagavató, a ballagás, a szerenád, a bankett – emlékezetes és szép élményekkel segítik
elõ, hogy igazán meghitt pillanatok tegyék fel a koronát az együtt eltöltött évekre. Így a diá-
kok szervezett körülmények között kapnak idõt és alkalmakat ahhoz, hogy érzelmileg is lezár-
hassanak egy fontos életszakaszt, s felkészüljenek egy újra.

Összegezve a fentieket:

Járó Katalin: Osztálytükör
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Csoportfejlõdési szakaszok
1. Tájékozódás, ismerkedés Diákélmények: társkeresés saját stílusban, pozíció ala-

kul a hivatalos rangsorban
Tanári teendõk: Biztonságos keretek, ismerkedést tá-
mogató programok

2. Önmeghatározás Diákélmények: értékek normák kristályosodása és har-
ca a profil, stílus meghatározásáért, az elsõ szerep- és
érzelmi struktúra, pozíció a tanárok, valamint a többi
osztály szemében stabilizálódik, hátrány: a perem, és
bûnbak helyzet
Tanári teendõk: A közösség normáinak szelektív támo-
gatása, fókusz az erõsségeken, támogatás a rászoruló
kiscsoportoknak és személyeknek.

3. Újrastrukturálás Diákélmények: Felbomlik a stabilitás, autonómiaigé-
nyek, érdeklõdés individualizációja, versengés szemé-
lyek és köreik között
Tanári teendõk: konfliktusrendezés a különbségek lét-
jogosultsága és elfogadása szellemében, támogatás
a rászorulóknak

4. Megbékélés, összefogás Diákélmények: Igény a nyugalomra, az összetartozás
megélésére
Tanári teendõk: Nagyvonalúság, elengedés és elválás
szép emlékekkel
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Csoportfejlõdés iskolai osztályokban és az MP-fejlesztés

Osztályok fejlõdési szakaszai

26. ábra





Mérei-projekt: csoportfejlesztés
tréningmódszerekkel





1. A csoportfejlesztõ tréningrõl

Dolgozatunk eddig a Mérei-projekt hagyományos és optimális mûködési modelljével foglal-
kozott. Ebben az optimális esetben – mint láttuk – a szociometriai helyzetfeltáró diagnózis
szakszerû elkészítésének munkálatai egy külsõ csoportszakértõre hárulnak, aki egyrészt birto-
kában van az adatok értelmezéséhez szükséges elméleti tudnivalóknak, jártas a számítógépes
adatfeldolgozó program kezelésében, ismeri az utat, ahogy a nagy tömegû adat integrált osz-
tálytükörré állítható össze és emellett tudja alkalmazni a szociometria információ nyilvános
megbeszélésének meglehetõsen speciális szakmai és etikai követelményeit.

Azok a helyzetek, amikor ilyen szakember nem elérhetõ, felvetik a kérdést, mi tartható
meg a Mérei közösségfejlesztõ projekt gyakorlatából és szemléletébõl, ha hiányoznak a kér-
dõíves szociometriai felmérés szakszerû feldolgozásának a feltételei. Az utóbbi esetben va-
jon le kell mondani a komplex szociometriai diagnózisról, az iskolai osztály mikrotársadalmi
átvilágításáról? Újra kellett gondolnunk, miképpen végezhetõ el ilyenkor a helyzet megisme-
rése más, alternatív eszközökkel, amelyek kiváltják a felmérést, ugyanakkor szellemükben
igyekeznek továbbvinni az MP-nek az iskolai osztályokra vonatkozó mikroszociológiai felfo-
gását, valamint a fejlesztõ foglalkozások menedzselésének szemléletét és felépítését. Az

„Osztálytükör jó gyakorlat” erre az esetre ajánlja a mélyebb megismerkedést a fejlesztõ prog-
rammal, valamint a munka kezdetén egy ideig konzultatív kapcsolatot az anyaintézmény pszi-
chológusával.

Néhány módszert mutatunk itt be, amelyek alkalmasak lehetnek az osztályok mikrotársa-
dalmának és légkörének, pontosabban egy-egy fontos jelenség megközelítésére abból a célból,
hogy egy adott osztályban megalapozza a csapatépítés, az aktuális problémák, egyéni beillesz-
kedési gondok együttes megbeszélését. Az ilyen foglalkozások igen hatékonyak lehetnek, de
meglehetõsen munka- és idõigényesek, komoly elõkészítést tesznek szükségessé, elkötelezõ-
dést kívánnak a tanár és az osztály részérõl egyaránt. A benne rejlõ kockázatok és veszélyek
megelõzése, minimalizálása megköveteli ezek – a potenciális diákjátszmák – felelõs elõzetes
számbavételét minden konkrét közösségben. A résztvevõk személyes védettségét elõzetes szer-
zõdésekkel tudjuk biztosítani, a kommunikáció stílusát megfelelõ keretek között tartó szabá-
lyok kimunkálásával, amelyek magukban foglalják a gondoskodást azok betartásáról is.
Egy-egy ilyen beszélgetéshez vagy tréninghez 2–3 tanórányi egybefüggõ idõre van szükség.
Mivel a hétköznapi érintkezéshez képest az önismereti csoportmunka új, szokatlan szituációt
jelent, szerencsés, ha az egyes eljárások alkalmazása folyamatba ágyazódik, ha a maga újsze-
rû, esetleg felzaklató hatásaival nem lóg egymagában a levegõben, hanem tudni lehet, hogy
lesz elõre meghatározott számú folytatása. (Egy félév során 3–5 egyenként 2–3 órás tanórán kí-
vüli alkalom, esetleg tömbösített osztályfõnöki órák.)
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Azt javasoljuk, hogy aki bátran belevág a helyzet- és önismereti csoportmunkába osztály-
keretek között, ne tegye ezt egyedül, gondoskodjon lehetõleg csoportozásban felkészült, a játsz-
mák leállításában iskolázott partnerrõl, valamint szakmai konzultációra alkalmas háttérrõl. Az
alábbiakban olyan csoportos csapatépítõ és önismereti gyakorlatokat teszünk közzé, amelyek-
bõl összeállítható egy helyi fejlesztõ program. Egy nagy felfedezõ kaland lehetõsége rejlik egy
ilyen valóságos önismereti utazásban, olyan emberekkel, akikkel sok idõt töltünk együtt, mó-
dunkban áll egymást alaposabban megismerni, alkothatunk akár egy jó csapatot, amíg együtt va-
gyunk, de egyes társainkkal akár életre szóló kapcsolatba is kerülhetünk.

A program elõkészítése

A csoportfejlesztõ tréning csak a fiatalok beleegyezésével valósítható meg, így elõkészítésé-
nek kulcskérdése, hogy megnyerjük õket ennek a vállalkozásnak, egy olyan elõzetes szerzõ-
dést kössünk, amely garantálni tudja az önkéntes részvételt egy hosszabb együttmûködésre
a mindennapitól eltérõ keretek között. A résztvevõknek tisztában kell lenniük a vállalkozás
céljaival, kockázataival, a felelõsségteljes kommunikáció követelményével, s azzal, milyen
idõráfordítást kíván a részvétel. A módszer alkalmazásának feltétele, hogy egy jelentõs több-

ségnek jóvá kell hagynia ahhoz, hogy belevágjunk. Külön kell meghatározni, mi legyen azok-
kal, akik semmiképpen sem akarnak részt venni (alkotható számukra pl. egy külön megfigye-
lõi státus, s õk élesben nem kapcsolódnak a munkába, csak figyelnek, s az értékeléskor szót
kapnak, hogy észrevételeiket elmondják).

Motiválóerõként fontos szerepe lehet olyan tényezõk ismeretének, mint az:
�Ha érzékelhetõ a diákok számára az osztályfõnök elkötelezettsége, az, hogy fontos

számára, hogy osztálya jó közösséggé váljon.

�Ha a célokat együtt érlelik ki: mi lehet vajon az elérni kívánt cél, milyen változásokat
tartanának kívánatosnak és reálisnak, mi az, amiben a többség megközelítõleg egyet-
ért. (Pl. jobban megismerni egymást, vidám dogokat csinálni együtt, megtanulni
a konfliktusokat tárgyszerûen, kevesebb indulattal rendezni stb. Fontos, hogy arról
szóljon a megállapodás, hogy mit akarunk elérni, s ne arról, mit akarunk elkerülni, je-
lenségek megnevezésének és ne konkrét személyek vétkeinek nyelvén fogalmaz-
zunk.)

�Ha tudatosul a tét, mármint, hogy õk hivatalból egy osztály, s egyébként egy kortársi
közösség sajátos társas szükségletekkel, barátokra, társaságra, összetartó, védelmet
nyújtó csapatra, sokféle kreatív tevékenységre, vidámságra vágyó fiatalokkal. Ezek
kellõ összefogás esetén megvalósíthatók az osztályon belül, ugyanakkor ezt a lehetõsé-
get el is lehet packázni.

Járó Katalin: Osztálytükör
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�A közösség élete, s benne a fejlesztõ tréning a jelenrõl szól, de ha fiatalon módunkban
áll megtapasztalni egy összetartó csapatba tartozás élményét, ez az egész életünkre ki-
hat.

�Ha átélhetõ a védettség, az érzelmi biztonság azáltal, hogy egyértelmû kommuniká-
ciós szabályok garantálják, hogy se szóban, se tettben, se erkölcsileg, se fizikailag nem
szabad bántalmazni egymást. A kritika mindig jobbító szándékkal hangzik el, nincs he-
lye rosszindulatú piszkálódásnak, bárki szóvá teheti, ha a folyamatban számára kelle-
metlen dolgok történnek és kérheti, hogy állítsák le azokat.

�Megérthetõ a különbségek tudomásulvételének a követelménye. A törvény szerint
mindenki egyaránt jogosult arra, hogy ebbe az osztályba járjon, ugyanakkor sok külön-
bözõ érdeklõdésû és családi hátterû gyerek kerül össze, akik egymásnak lehetnek ro-
kon- és ellenszenvesek, közeliek, ismerõsök, vagy furcsák, idegenek. Jó csapattá vál-
ni tanulási folyamat, ami arra irányul, hogy nem kérdõjelezzük meg a tõlünk eltérõen
gondolkodó és érzõ, számunkra esetleg furcsának tûnõ viselkedésû osztálytársaink kö-
zösségbe tartozását, hanem elfogadjuk, hogy nálunk sokféle fiatal otthonra lelhet, meg-
találhatja a helyét, a személyéhez illõ érvényesülési utat. Igyekezhetünk elhatárolódás
és fölényeskedõ lekezelés helyett akár megérteni is, mi áll a különbségek hátterében.
Ez a befogadó toleráns közösségek jellemzõje.

Az ilyen és hasonló kommunikációs szabályok kimunkálása idõigényes feladat, de érdemes
rászánni a kívánt idõt, ugyanis ez a befektetés sokszorosan megtérül a késõbbi foglalkozások
során. Emellett a megállapodások kiérlelése több, mint elõkészítés, tulajdonképpen már a tré-
ningnek egy fontos állomása, amely elõhívja a résztvevõkbõl azokat az érett és felelõsségvál-
lalásra késztetõ attitûdöket, amelyek azután megszilárdulhatnak a tréning folyamatában. Az
itt következõ gyakorlatokról tudni kell, hogy inkább képviselnek egyfajta ötlettárat, mint ki-
próbált eszközöket, s ez különösen vonatkozik a jelzett becsült idõtartamokra. Természete-
sen, ha nem adottak egy hosszabb távú fejlesztõ projekt feltételei, akkor az egyes gyakorlatok
külön-külön is elvégezhetõk, feltehetõen kisebb hatásfokkal.

Nevelõk és közösségek, akik belevágnak az MP kalandjába, tulajdonképpen a kísérlete-
zés izgalmát, örömét és kockázatát vállalják.

A fejlesztõ csoportmunka elõfeltevései

Az egyes osztályok belsõ életébe, kapcsolatrendszerébe, az iskolához, a tanuláshoz, a szabad-
idõhöz, más osztályokhoz, az osztályfõnökhöz és a szaktanárokhoz fûzõdõ viszonyrendszeré-
be való tréning jellegû csoportfejlesztõ pedagógiai beavatkozás a hazai gyakorlatban nem
egy megszokott eljárás. A vállalása a hagyományos tanári szemlélettõl némileg eltérõ – cso-
portorientált – attitûdöt kíván.
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A feltárás és fejlesztés területei és szintjei

Az MP általános felépítését követve (lásd 14. ábra) ismertetjük az alkalmazható módszereket
és gyakorlatokat aszerint csoportosítva, amilyen szinten, területen közelítenek a csoportjelen-
ségekhez.

� Az elsõ csoport az osztály helyzetével, légkörével való ismerkedés, tájékozódás szol-
gálatában áll. Ez a feladat több szinten is megvalósítható. A már a hagyományos mo-
dell kapcsán többször is említett hangulatfeltárás a csoportjelenségek felszínén a gye-
rekek aktuális közérzetét, a napi enyhébb és súlyosabb játszmák, kommunikációs
zavarok érzelmi lenyomatát ragadja meg. A csoportfejlõdés korai szakaszain érdemes
olyan gyakorlatokkal indítani inkább, amelyek a tanulók jobb személyes ismerkedését

támogatják. Ilyen lehet pl. Az ami hasonló és ami egyéni – bemutatkozó játékos beszél-
getés.

� Egy következõ szintet képviselnek azok a gyakorlatok, melyek egyrészt a kapcsolati
feszültségek gyökereit keresve, illetve a vágyak, az elképzelt, a kívánatos együttlétek
és a jó csapat ismérveit firtatva a fejlesztõ tevékenység ívét segítenek felvázolni

Járó Katalin: Osztálytükör
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A csoportfejlesztõ tréninget vállaló nevelõ alapállása
1. Az osztályban adódó nevelési problémákat közvetlenül, magának a csoportnak az ere-

jével törekszik kezelni és megoldani, felszabadítva a benne rejlõ önfejlesztõ tartalékokat.
2. Olyan feltételeket teremt, ahol nyíltan, õszintén lehet együtt beszélgetni az osztály dol-

gairól, dolgozni a problémák azonosításán és kezelésén a kockázatok minimalizálásával.
3. Érzelmileg intenzív, szokatlan ön- és társismereti élményeket hív elõ, tükörbe nézõ

helyzeteket teremt az osztálynak és minden tagjának. A hatás folyamat: lehet azonnali,
de valójában a változás bekövetkezésének ideje elõre nem meghatározható.

4. Bízik a csoport saját erõforrásaiban: alapvetõ jóindulatában, társas támogató és kreatív
problémamegoldó képességében.

5. Kiindulópontja az a feltevés, hogy minden ifjúsági társulásban munkál az a szociális
alapszükséglet, hogy a tagjait befogadó, a személyes ambícióknak teret adó, jókedvû,
érdekes dolgokkal foglalkozó, problémáit öntevékenyen megoldó összetartó csapattá
váljon. Mindenkinek joga, hogy az osztályhoz tartozzon, ez egy tagnak se jelentsen ext-
ra érzelmi terhelést.

6. Tekintettel van az egyes tanulók eltérõ szintû társas igényeire: a figyelemre, az elfo-
gadásra, az összetartozásra, a részvételre, az önmegmutatásra, a csoporttörténések befo-
lyásolására, a külön véleményre, a nyugalomra. A viselkedés kívánt változását ezeket
méltányolva képzeli el.



a problémák azonosításától a célok, az irány meghatározásáig. Igények, elvárások és
sérelmek néven található a leírása.

� A baráti kapcsolatok hálójának feltárása történik a következõ szint gyakorlatai révén,
melyeknek célja a kapcsolati háló szociometriai mérésének kiváltása. Hálót építünk né-
ven szerepelnek. A versengés, a viták kezelésére, a klikkesedés korlátozására alkalma-
zott tisztázó és békítõ gyakorlat az Eltérõ vagy ellenséges nevet viseli.

� A tekintélyi, hatalmi, befolyásolási szerephierarchia, az alá-fölé rendeltségi viszo-

nyok, a vezetés, irányítás, kontroll, valamint a követés, alárendelõdés és függõségi re-
lációk megismerésére irányul a gyakorlatok következõ csoportja. Ezek – pl. a Hogyan
lehetek menõ? – hivatottak kiváltani a hagyományos modell szerephierarchia-méré-
sét, bemutatják az osztályéletben való részvétel sokféleségét, a befolyásért versengõ
értékeket és normákat. A társak közötti erõszakos hatalmaskodás kezelésére törekszik
A bunkóság pszichológiai természete nevû foglalkozás.

A csoportfejlesztõ foglalkozások általános jellemzõi
Bármely témában és szinten is tervezünk foglalkozást, van néhány elem, lépés a folyamat-
ban, amelyekre mindig tekintettel kell lennünk. Ilyen például az elején a szerzõdéskötés,
a célok azonosítása, a keretek kialakítása, valamint a lezáró értékelés, az esetleges rossz ér-
zések feloldása a végén. Folyik valamilyen probléma játékos kiscsoportos feltárása, fontos,
hogy legyen elég idõ elrendezni az új információkat és korrekten nevén nevezni, mirõl is
van szó. A csúcspont minden kisebb foglalkozáson is a „tükörbe nézés”, majd ezt követi
a megoldások közös keresése, olykor kimunkálása. A folyamatot a problémák kezelésének
konstruktív kimenetét garantáló kommunikáció, a társas viselkedés új szabályainak megal-
kotása tetõzi be. E menetrend végiggondolása és elõzetes rögzítése jelenti a foglalkozások
forgatókönyvének elkészítését.
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A fejlesztõ foglalkozások felépítése

27. ábra



Fejlesztõfoglalkozások forgatókönyve

1. Keretek együttes kimunkálása: kezdés és zárás ideje, szerzõdés
a témáról, a célokról, a munkamódról, idõkezelésrõl, az etikai
védettség biztosítása, az aktivitás felszabadítása

2. Adott témában a helyzet együttes feltárása egyéni, kiscsopor-
tos, osztályszintû gyakorlati feladatok elvégzésével (eszközök
biztosítása)

3. A keletkezõ információ elrendezésére, a problémák azonosítá-
sára, megnevezésére alkalmas kiscsoportos gyakorlatok

4. A diagnózis megállapításainak tiszta megfogalmazása és közös
megbeszélése az egész osztállyal: a kiscsoportok bemutatják,
mire jutottak – „tükörbe nézés”

5. A feltárt problémákra alternatív megoldási javaslatok keresése,
mérlegelése

6. Közös döntések a változás lépéseirõl, az egyéni hozzájáru-
lásról: szabályalkotás

7. Érzelmi feloldás, lezárás

Több ízben említettük már, mennyire fontos a keretek megteremtése során, hogy az együtt dol-
gozó kiscsoportokban, különösen, ha a foglalkozás önismereti jellegû és személyes kérdése-
ket érint, hogy a tagok megállapodjanak az érintkezés, kívánatos módjáról. Csak ezáltal bizto-
sítható, hogy ez az esemény kiemelkedjék a hétköznapi történésekbõl, és az ott megszokott
játszmák az adott idõre ideiglenesen a falakon kívül rekedjenek. Általában a célok, fõ tartal-
mak, témák tisztázása, a keretek és feladatok rögzítése után kerül sor a jó légkör és az eredmé-
nyes munka biztosítása érdekében az adott foglalkozáson érvényes érintkezési szabályok kö-
zös kimunkálására. Gyakran egy olyan gyakorlat vezeti ezt be, melyben a résztvevõk
elképzelik, mi az, amit maguk számára a foglalkozáson várnak, amit kapni szeretnének, és mi
az, amitõl tartanak, amit mindenképpen el szeretnének kerülni. E szorongató fenntartásokban
megjelenõ nem kívánatos történések megelõzése és kiküszöbölési módozatai fogalmazhatók
meg olyan szabályokká, melyek az adott csoport tagjainak aktuális igényeit szólaltatják meg.
Néhány tipikus szerzõdéselemet emelünk ki az alábbi táblázatban.

Járó Katalin: Osztálytükör
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Érintkezési szabályok önismereti foglalkozásokon

TARTALOM FUNKCIÓ

Atémát megilletõ komolyság, odafigyelés egymásra, jóindulat felnõtt felelõsségre hangolás
Titoktarás, a személyes információkat csoportitokként kezel-
jük

Bizalomépítés, diszkréció az
õszinteség érdekében

Véleményt helyzetekrõl, viselkedésekrõl a tények szintjén,
konkrétan példákkal illusztrálva, minõsítõ jelzõk kerülésé-
vel nyilvánítunk

tárgyszerûség indulatok he-
lyett

Önkéntesség, egyéni döntés a személyes dolgok közlésében,
mások kérdéseinek megválaszolásában

autonómia biztosítása, nyo-
más elkerülése

Érzelmek (könnyek), tiszteletben tartása az érzelmi biztonság garantá-
lása

Nem kérdõjelezhetõ meg és nem minõsíthetõ, amit ki-ki ma-
gáról közöl, tudomásul vesszük akkor is, ha nem értünk vele
egyet

differenciálás a tudomásulvé-
tel és egyetértés között a tole-
rancia jegyében

Nyitottság, kíváncsiság az eltérõ vélemények iránt, különös
tekintettel a saját személyre vonatkozó észrevételekre, a né-
zetkülönbségek, nem tetszés nyílt megfogalmazása

indulatkezelés kritika esetén

Kritikát a magunk nevében akkor és úgy mondunk, hogy
elõtte kifejezzük, amiben társunkat elismerjük

Indulat, üldözés helyett jóin-
dulatra hangolás

7. táblázat

Acsoportmunka hatékonysága szempontjából a jó megállapodásokon túl kiemelkedõ – a hétköz-
napi kommunikációtól eltérõ történés –, hogy némi kutakodás után új ismeretekhez jutva, azo-
kat nemcsak elrendezzük, hanem érvényes megállapításokká csiszoljuk. Ez sokkal nagyobb
munka, mint gondolnánk. Az állítás nem reked meg az adatok szintjén, hanem azok megértett je-
lentését sûríti értelmes rövid mondatokká, melyek mindig a csoportra vonatkoznak, valamely rá
jellemzõ jelenséget ragadnak meg. A csoporttükröt ilyen megállapítások alkotják. Fontos, hogy
a közös feltáró munka során – bármilyen jelenséget vizsgálunk – legyen pár percünk elidõzni
a helyzetet korrekt mondatokban leíró képnél. Ez valójában a tükörbe nézés pillanata. Innen, az
ekkor támadó ötletek révén tudunk eredményesen elõrelépni a talált problémák megoldásának,
a kibontakozás útjainak kijelölésében. Szerencsés esetben még az adott foglalkozás kerete kö-
zött eljuthatunk oda, hogy megállapodjunk néhány konkrét tennivalóban, követelményben, me-
lyek megvalósítását akár személyekre lebontva is megfogalmazhatjuk. A játékos feloldás, akár
egy jókívánság kör vagy kézszorítás erejéig mindig kívánatos, de akkor fokozottan, ha a folya-
matban egyesekre aránytalanul sok érzelmi teher hárult.
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2. Az MP tréningalapú
csoportfejlesztés gyakorlatai

Az alábbi ábrák három témakörben – osztálylégkör, társas kapcsolatok, csoportvezetés – jegy-
zékszerûen felvillantanak csoportos gyakorlatokat, jelezve, milyen jelenségek feltárásában és
mely problémák kezelésében hasznosíthatóak. Ezt követi gyakorlati lebonyolításuk részletes
leírása. A foglalkozásokból felépíthetõ egy hosszabb távú fejlesztõ projekt, de alkalomsze-
rûen is felhasználhatók a csoport fejlõdésének elõmozdítására, az éppen aktuális gondok keze-
lésére. Mind a két üzemmód megköveteli, hogy minden egyes foglalkozást illetõen elõzete-
sen elkészített forgatókönyvek szabályozzák a lebonyolítás menetét.

Vizsgált
jelenség

Gyakorlat neve Gyakorlat célja Diákoknak feltett kérdés

A) Osz-
tálylégkör

Hangulatfeltárás Az osztály erõsségeinek és változta-
tást igénylõ gondjainak feltárása
anonim kérdõívvel. Együttgondol-
kodás a kívánatos változásról.

Hogy érzem magam az osz-
tályomban?

Ami hasonló, és
ami eltérõ – Is-
merjük meg job-
ban egymást!

Társismeret mélyítése a csoportta-
gok önbemutatása által kiscsoportos
beszélgetésen.

Mennyire ismerjük egy-
mást?

Igények, elvárá-
sok, sérelmek

A társas szükségletek kielégítetlen-
ségébõl eredõ tipikus játszmák azo-
nosítása, dramatikus megjelenítése.
A meghaladásukhoz vezetõ lépések
kimunkálása.

Milyen játszmákat játszunk,
s milyen sérelmeket szenve-
dünk el egymástól?

B) Társas
kapcsola-
tok

Egy „jó csapat” A fejlõdés irányának, céljának közös
kijelölése, az elképzelések felszínre
hozása és egyeztetése.

Milyen egy jó osztályközös-
ség?

Hálót építünk A kölcsönös kapcsolatok hálójának
térbeli megjelenítése a szoros barátsá-
goktól a lazább társulásokon és kö-
zömbös együttléten keresztül a kire-
kesztésig. A változtatási igények
megismerése, a saját lépések és a tár-
sas támogatás lehetõségeinek megbe-
szélése.

Mennyire összetartó a mi
csapatunk?

Eltérõ vagy ellen-
séges?

Az osztályt alkotó baráti körök identi-
tásának megerõsítése, a különbözõ
társulások között létrejött érzelmek
megfogalmazása. Lépések a kölcsö-
nös elfogadás felé az azt gyengítõ ér-
zések – a különbözõség és az ellensé-
geskedés – megkülönböztetése révén.

Milyen érzelmeket táplál-
nak egymás iránt az osztály
kisebb csoportjai, ún.
„klikk”-jei?



Vizsgált
jelenség

Gyakorlat neve Gyakorlat célja Diákoknak feltett kérdés

C) Cso-
portvezetés

Hogyan lehetek
menõ?

A szerephierarchia azonosítása: mér-
tékadó, befolyásos viselkedések az
iskolai és a kortárs törekvések terén,
valamint a figyelem hiányából, illet-
ve a megbélyegzésbõl eredõ hátrá-
nyos helyzetek. A változtatási igé-
nyek esélyének és módjának
együttes megbeszélése, az önérvé-
nyesítés kultúrájának fejélesztése,
egymás segítése.

Ki miben jeleskedik, milyen
tevékenységekre, elõnyös és
hátrányos tulajdonságokra
figyelnek fel a többiek, kik
a profilt meghatározó hang-
adók nálunk?

A bunkóság pszi-
chológiai termé-
szete

Az önérvényesítõ magatartás jogos
indítékainak azonosítása, a társas
szükségletek konstruktív és destruk-
tív kielégítési módjainak megkülön-
böztetése a dramatikus megje-
lenítésüket követõ feldolgozás
során.

Mit tehetünk a számunkra
terhes, durva beszéd és a fi-
zikai agresszió korlátozása
érdekében?

8. táblázat

A gyakorlatok itt következõ részletes leírása során meghatározzuk, a célokat , körülménye-
ket , elõzetesen elkészítendõ eszközöket , rendre utalva arra, milyen formációban, kisebb
csoportokkal vagy az osztállyal folyik éppen a munka. Ha releváns, jelezzük a gyakorlat
potenciális veszélyeit . Olykor utalunk alternatív gyakorlatokra , illetve a folytatás lehet-
séges módjára.

A) Osztálylégkör – a hangulat javítása

E cím alatt olyan gyakorlatokat ismertetünk, amelyek a csoport, az osztály helyzetének meg-
ismerését, egy a mindennapi élményekbõl szövõdõ összkép feltárását szolgálják. A gyere-
kek élményeitõl indít, az egyéni közérzetek alapján következtet a csoport aktuális légkörére,
közös gondjaira. Ekkor egy-egy egyéni véleménnyel járulnak hozzá az összbenyomás kiala-
kításához, nevük feltüntetése nélkül dolgoznak. Az együtt létrehozott tükör azonosíthatóvá
teszi, ami kellemes és azt is, ami akkor aktuálisan zavaró. Elindul az együttgondolkodás

155

Mérei-projekt: csoportfejlesztés tréningmódszerekkel



a problémák okairól és a megoldás lehetõségeirõl. Olyan ismeretek birtokába jutunk, me-
lyek fontosak ahhoz, hogy felelõsen döntsenek akár a vezetõk, akár a szóban forgó csapat ar-
ról, készek-e továbblépni a személyes kapcsolatokat érintõ mélyebb vizsgálódás irányába.
Gyakran merül fel a gondok okai között, hogy nem ismerik egymást eléggé, ilyenkor érde-
mes olyan gyakorlattal folytatni, ami egymás mélyebb megismerését teszi lehetõvé. Kellõen
érett, felelõs közösségek és kipróbált, teherbíró osztályfõnök és osztálykapcsolat esetén java-
solt az itt szereplõ gyakorlatok harmadik típusa, amely az igényeket, elvárásokat és az egy-
mástól elszenvedett sérelmeket jeleníti meg, a zavaró játszmák gyökeréig hatol

Hangulatfeltárás: Hogy érzem magam az osztályban?

A felmérés célja: Képet alkotni arról, milyen közösség az osztály, hogy érzik magukat
a tagjai, mit tartanak gondnak, és milyen változásokat tekintenek kívánatosnak?

Eszköz: felmérõlap papíron vagy számítógépen

Járó Katalin: Osztálytükör
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Felmérõlap
Jelöld meg a skálán, mennyire igaz rád személyesen az itt következõ állítás, majd alatta in-
dokold meg az érzésedet, bemutatva melyek a kellemes, illetve melyek a kellemetlen tör-
ténések az osztályban.
Jól érzem magam az osztályunkban
Az állítás igazságának mértékét jelölõ skála 0%……………50%…………… 100%
Az állítás indoklása: Jónak, kellemesnek tartom nálunk azt, hogy

1.

2.

3.

Kiküszöbölendõ kellemetlen, zavaró mozzanatok nálunk:

1.

2.

3.

28. ábra. Hangulatfeltárás: felmérõlap



A felmérõlap kitöltését a tanulók egyénileg végzik, majd három tematikus kis csoport-
ba szervezõdve rendezik az összegyûlt adatokat, az eredményeket az osztályt jellemzõ kor-
rekt mondatokká érlelve megosztják az egész osztállyal. Közösen kimunkálnak az így szer-
zett információból egy aktuális osztálytükröt a légkörrõl.

Keret: jó, ha a felmérés egy vendég jelenlétében történik, akit érdekel, milyen ez az
osztály és neki az osztály tanulói most bemutatják. Akkor is érdemes ezt a bemutatási elemet
belevenni az instrukcióba, ha konkrétan nincs jelen a külsõ érdeklõdõ személy. Pl. „Képzeljé-
tek el, hogy új osztálytárs érkezik, vagy egy új tanár elsõ napját tölti az iskolánkban”.

Kössünk szerzõdést még a kérdõív kitöltése elõtt arról, mi lesz a sorsa az információnak,
miképpen hasznosítja azt az osztály, hogyan kerülhetõk el a potenciálisan kínos helyzetek. Ál-
lapodjunk meg néhány kommunikációs szabályban.
A kitöltés: név nélküli, általában szól az osztályról. Elsõ körben jobb azt kérni, hogy tisztán je-
lenségekre irányuljon az osztály bemutatása, a hangulat feltárása és a beszélgetés (nevek kerü-
lésével).

Veszélyek: (fõleg a megbeszélés alatt): Személyeskedõ megjegyzések, bagatellizáló el-
lenállás, idétlenkedés, túlzott figyelem követelése, saját vélemény túlértékelése, másokra erõl-
tetésének gesztusai, más vélemények lekezelése, erõs befolyásolási vágy. Fontos elõre kérni

– a szerzõdés és a kommunikációs szabályok kidolgozása során – e jelenségek elkerülését, ha
netán mégis felbukkannak, a csoportvezetõ azonnal jelezze vissza, és állítsa le.

A közös feldolgozás: A kitöltött lapokat összegyûjtjük, és három adatfeldolgozó
munkacsoport alakul (A, B, C), amely a szétvágott lap egy információs tömbjével dolgozik.

A) SKÁLA – egy csomagolópapíron kigyûjtik és összegezik a skálaértékeket, megállapítják
azok arányát, akik 0 és 20% között, akik 50% alatt, akik 50 és 74% között, akik 75 és 95% kö-
zött, valamint, akik 100%-ot adtak.
B) KELLEMES DOLGOK – listát készítenek csomagolópapíron az elõforduló motívumok-
ról, tartalmilag csoportosítják azokat, majd súlyozzák, rangsorolják aszerint, hány fõ említet-
te, kiemelve azokat, melyeket legalább 3 vagy több társuk is szóvá tett.
C) VÁLTOZÁST KÍVÁNÓ DOLGOK – listát készítenek az elõforduló motívumokról, tartal-
milag csoportosítják azokat, majd súlyozzák, rangsorolják aszerint, hány fõ említette, kiemel-
ve azokat, amelyeket legalább 3 vagy több társuk is szóvá tett.
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A közös megbeszélés
A három munkacsapat egymást követõen a lényegre szorítkozva, korrekt mondatokká érlelve

„a mi osztályunkban…” beavatja a többieket az eredménybe, demonstrálva, mi került fel
a csomagolópapírra (javasolt sorrend az alábbi).
A KELLEMES DOLGOKAT – megerõsítjük, mint amire büszkék vagyunk, meg is tapsol-
hatjuk.
A VÁLTOZÁST KÍVÁNÓ DOLGOK közül emeljünk ki együtt hármat, amin jó lenne miha-
marabb változtatni, javaslatokat gyûjtünk, mit lehetne tenni.
A JAVASLATOK egy új csomagolópapírra kerülnek.
A SKÁLA statisztikai összképet ad, de lépjünk túl a számokon és jellemezzük általuk az osz-
tályban uralkodó közhangulatot egészét. Ebbõl megszületik az osztály ún. integrált hangulat-
tükre.

Ez alkalom arra, hogy (függetlenül attól, hogy konkrétan ki, milyen százalékot jelölt
be) megkérdezzük, ki szeretne változtatni a helyzetén, és kész arra, hogy elmondja az egész
osztálynak. Lehet megajánlani, hogy egy kis cetlire mindenki, vagy csak akik akarják, írják
fel, õk személyesen, milyen változást szeretnének a maguk számára (ezt feltétlenül alá kell
írni, csak akkor érvényes). Megkérdezhetõ, hogy az 50% alatti értékeket adók motívumai ki-
derültek-e a változtatni való dolgok listából, vagy szeretnék-e kiegészíteni valamivel.

Lezárás, záró kör (variálható eljárások):
A JAVASLATOK – a listát a terem középére tesszük, körülállva vagy

�Befejezzük a mondatot: Olyan osztályba szeretnék járni,…

�Mondunk egy érzést, jelzõt, ízt, illatot stb., ami kifejezi, ami ezen a csoporton ma tör-
tént.

�Körbeállunk, megfogjuk egymás kezét, egy ponton megszakítva a kört, kígyóként úgy
tekeredünk, hogy minél kisebb helyen elférjen mindenki, a lehetõ legtöbb társsal kerül-
jünk valamiképpen kontaktusba. Lenyugodva egy pillanatig még állunk együtt. Elen-
gedve egymást, lehet egy nagy hurrával elbúcsúzni.

�Ránézve a javaslatokra, lehet egy többemeletes nagy kézrázással elbúcsúzni.

�A JAVASLATOK egyetértés esetén kifüggeszthetõek az osztályteremben.

Ajánlott folytatás:
Egy következõ foglalkozáson lehet egyrészt a személyes változtatási szándékokat megbeszél-
ni, a kíváncsiak kisebb csoportjaival átbeszélni az elõzetesen regisztrált és összegyûjtött lis-
ták tartalmát. Másrészt lehet alkalmat teremteni a javaslatok konkrét kidolgozásához, milyen
tennivalók adódnak, ki miért felelõs.



Egy másik út:
Indulhat a feltárás úgy is, hogy a tanulók a kiinduló kérdésre – Hogyan érzem magam az osz-
tályban? – rajzban, képekkel, szimbólumokkal válaszolnak, s a rajzok mögötti motívumokat
bontjuk ki és beszéljük meg. A rajzok megbeszélése tartalmi, nem esztétikai: fontos külön ele-
mezni, azaz nem összemosni azt, amit látunk, valamint azt, amilyen érzést kivált belõlünk, to-
vábbá, amilyen gondolatokat és érzéseket az alkotónak tulajdonítunk. Lehet kifejezõ címeket
találni, külön-külön odabiggyeszteni a kiállított, azaz mindenki által megtekinthetõ rajzra és
utóbb összehasonlítani ezeket, meghallgatva az alkotók eredeti szándékát. Kifejezetten szóra-
koztató elfoglaltság, amennyiben elõre rögzítjük, hogy minden vélemény egyformán létjogo-
sult és érvényes, vitának nincs helye, csak kíváncsiságnak. A képekbõl konstruálható egy
vagy több poszter, amely – közös megegyezés esetén – az osztály falát díszítheti.

Ismertetek itt pár további – a mi gyakorlatukban bevált – módszert, melyek által különbö-
zõ szempontból foglalkozhat a csoport az éppen aktuális légkörrel, elõsegítheti, hogy az élmé-
nyek egy kedvezõ irányba módosuljanak, vagy esetleges kuszaságuk kibogozható legyen,

Ami hasonló, és ami egyéni – Ismerjük meg jobban egymást!

A gyakorlat elvégezhetõ, amikor a csoport tagjai a találkozás után még csak ismerkednek egy-
mással, valamint késõbb is, ha az merül fel, hogy a kialakult baráti társaságok nem ismerik
eléggé többi társukat. 4–6 fõs kiscsoportok alakulnak a cél szerint vagy véletlenszerûen, vagy
megjelenítve a valós társaságokat.

Cél: A csoporttagok ismerjék meg jobban egymást, ki-ki kapjon alkalmat, hogy önma-
gáról a számára fontos információkat adjon társainak pl. az érdeklõdésérõl, ízlésérõl, kedves
idõtöltéseirõl, a családjáról stb…

Eszköz: egy A/4-es lapon ábrázolt virág annyi szirommal, ahányan együtt ülnek a kis-
csoportban. A virág közepe egy üres nagyobb karika.

A létrehozott 4–6 fõs kiscsoportok ismerkedõ beszélgetését egy az egész csoportra ki-
terjedõ, immár a csoportokat bemutató megbeszélés követi, mely tartalmazhat játékos, drama-
tizált humoros elemeket is.
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Elvégzendõ kiscsoportos feladat:

�A VIRÁG közepébe gyûjtsetek össze néhány olyan tulajdonságot, amelyek hasonlók
bennetek és a szirmokba beleírva a neveket egy-két olyat, ami csak egy-egy személyre
jellemzõ (felszínestõl a mélyebb dolgokig, pl. érdeklõdés, ízlés, kedvenc étel, játék,
idõtöltés, testvérek, mélyebb emberi vonások stb.). Adjatok idõt (2–3 percet) egymás-
nak, hogy ki-ki elmondhasson olyasmit magáról, amit eddig esetleg nem tudtatok, le-
het egymást kérdésekkel támogatni ebben.

�A közös jegyek alapján válasszatok magatoknak egy találó NEVET és rajzoljatok hoz-
zá egy JELVÉNYT, emblémát, ami kifejezi, milyenek is vagytok és mit képviseltek az
osztályon belül.

�Mutassátok be egy plakát segítségével csoportotokat nyilvánosan egy szószóló kijelö-
lésével (max. 3–4 perc alatt).

Osztályszintû feladat. Plakátkiállítás – a kiscsoportokat az általuk kijelölt tag bemutatja
a többieknek. Közösen beszéljétek meg, mit üzen rólatok az így keletkezett összkép. „A mi
osztályunk…” kezdõdik a mondat. Íme, a tükörnek egy további üzenete a tanárokkal és a tár-
sakkal folytatott kommunikációs zavarok okairól a kielégítetlen társas szükségletek felõl.

Igények, elvárások, sérelmek – Egy út a gyökerekhez és a játszmák
megjelenítése

Mélyítheti ismereteinket egy közösség állapotáról, ha túllépünk a mindennapi élmények szint-
jén, és a felszíni jelenségek gyökerét keressük. A negatív történések hátterében rendszerint ki-
elégítetlen, frusztrált, sérült társas szükségleteket és törekvéseket találunk. Ezek terelik
a problémák konstruktív megoldása helyett a kommunikációt – akár tanárok és tanulók kö-
zött, akár a kortársak között – a rejtett indítékok szintjén zajló játszmák felé. Ha van kellõ kí-
váncsiság és elkötelezettség, meg bizalom, akkor érdemes bekukucskálni a felszín mögé. Va-
lódi megoldásokat a kapcsolati gondokra csak a társas szükségletek ismeretében találhatunk.

Cél: Az egyéni társas szükségletek tudatosítása útján feltárni az osztály légkörét az átélt
örömök és sérelmek szintjén.

Járó Katalin: Osztálytükör
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Eszköz: l. A gyermeki jogok listája két neves pedagógus, Korczak és Freinet alapján
(megtalálható a következõ oldalon).

A foglalkozás az eszköz közösen végzett adaptálásával indul, ezt egyéni önismereti sze-
lekciós munka követi. A feltárást három tematikus kiscsoport végzi el, õk dramatikusan jelení-
tik meg eredményeiket az egész osztály elõtt. A jelenetek együttes megbeszélése során derül
fény a sérelmek okaira, ami összegezve gazdagíthatja az osztálytükröt a társas szükségletek
szintjén.

1. Közös munka: Ismerkedés az eszközzel: egy szûkebb lista együttes összeállítása
olyan tételekbõl, melyekrõl legalább egy tanuló úgy gondolja, hogy köze lehet a gyerekek fel-
növekedéséhez, az iskolához, az ottani emberi viszonyokhoz.

2. Egyéni munka az új eszközzel: Gyûjts ki 3–4 olyan tételt, melynek teljesülésére min-
den embernek szüksége van ahhoz, hogy örömképes és produktív felnõtt emberként éljen.

3. Kiscsoportos munka: a csoport tagjai olyan tételeket szelektálnak (3–4), amelyeknek
teljesülését

A) csoport: a gyerekek a tanáraiktól várják, igénylik, egyezzetek meg, melyek a legfonto-
sabbak;

B) csoport: A gyerekek egymástól várják; egyeztessétek, melyek a legfontosabbak;
C) csoport: A tanárok várják a gyerekektõl, hogy munkájuk eredményes és örömteli legyen.

4. Kiscsoportos szerepjáték
Válasszatok ki egy-egy olyan tételt, ami gyakran sérül, sok feszültséget okoz, s jó lenne vál-
toztatni rajta, illetve olyat, ami megvalósul és elégedettséggel, örömmel tölt el. Ezt egy kis je-
lenet vagy rajz formájában mutassátok be a csoportnak. A kiscsoportok megfigyelik egymás
bemutatóit, esetleg elõre meghatározott szempontok alapján.

5. Munka az egész osztállyal: A jelenetek megbeszélése az egész csoportban:

�Címadás;

�A megjelenített helyzetben a szereplõk érzelmeinek, játszmáinak, nyílt és rejtett indíté-
kainak megnevezése;

�A lehetséges destruktív kimenetek és károk számbavétele;

�A lehetséges konstruktív megoldások megbeszélése, kidolgozása, ha mód van rá.

Íme, a tükörnek egy további üzenete, ami a tanárokkal és a társakkal folytatott kommuni-
kációs zavarok okairól tájékoztat a kielégítetlen társas szükségletek felõl.
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Ami a személyiség egészséges fejlõdése szempontjából fontos

Janusz Korczak: A gyermekek jogairól

A gyermeknek joga van:
tudatlansága tiszteletére és a megismerés fáradságára,
kudarcai és könnyei tiszteletére,
titkainak tiszteletére,
a növekedés nehéz feladatainak tiszteletére,
múló ideje és aznapi napja tiszteletére,
a megjavulás misztériumának tiszteletére,
az erõfeszítés és a bizalom tiszteletére,
annak lennie, ami,
a róla szóló tárgyalásokon és ítélkezéseken való részvé-

telre,

problémái iránti figyelemre,
gondolatai kifejtésére,
élete önálló megszervezésére,
sikereinek kihasználására és kudarcai elrejtésére,
a protestálásra,
a hibázásra,
a titkokhoz,
a mozgáshoz,
a tulajdonhoz,
a játékokhoz,
a halálhoz.

Célestin Freinet: A gyerekek alapvetõ jogainak és szükségleteinek chartája

1. Születés és fogadtatás
– A gyereknek joga, hogy ne a véletlen gyümölcse le-

gyen.
– A gyereknek joga, hogy ne politikai célért, hanem ön-

magáért akarják.
– A gyereknek joga, hogy ne csupán a szülei érdekeiért,

hanem önmagáért akarják.
– A gyermeknek szüksége van arra, hogy megrázkódta-

tás nélkül jöjjön létre és szülessen meg.
– A gyereknek joga, hogy olyannak fogadják el, ami-

lyen függetlenül, fizikai felépítésétõl.
– A gyereknek joga, hogy nemére való tekintet nélkül

fogadják el.
2. Testi fejlõdés

– A gyereknek kiegyensúlyozott táplálkozásra van szük-
sége.

– A gyereknek szüksége van arra, hogy a saját ritmusá-
nak megfelelõen éljen és pihenjen.

– A gyereknek joga, hogy ne bánjanak vele felelõtle-
nül.

– A gyereknek szüksége van arra, hogy tisztában le-
gyen teste minden lehetõségével.

– A gyereknek joga, hogy ne legyen mindig tiszta és tö-
kéletes.

3. A személyiség tiszteletben tartása
– A kisgyereknek szüksége van arra hogy apjával és

anyjával egyaránt legyen kapcsolata.
– A gyereknek szüksége van arra, hogy mindkét nem-

beli felnõttekkel legyen kapcsolata.
– A gyereknek szüksége van arra, hogy mindkét nem-

beli gyerekekkel legyen kapcsolatba.
– A gyereknek érzelmi biztonságra van szüksége.
– Minden gyerek egyedi, és mint ilyen, joga van el-

várni személyisége tiszteletben tartását.
– A gyereknek bizalomra van szüksége.
– A gyereknek joga van a méltósághoz.

4. Kiteljesedés
– Minden gyereknek joga van ahhoz, hogy kiteljesíthesse

lehetõségeinek maximumát, joga van az örömhöz.
– A gyereknek joga van az autonómiához és a felelõs-

ségvállaláshoz.
– A gyereknek szüksége van sikerre.
– A gyereknek joga van hibázni.
– A gyereknek szüksége van feltalálásra és alkotásra.
– A gyereknek szüksége van kommunikációra.
– A gyereknek szüksége van arra, hogy kifejezze magát.
– A gyereknek szüksége van esztétikai élményekre.

5. A tudás megszerzése
– A gyereknek joga van az igaz és koherens válaszokat

kapni az általa feltett kérdésekre.
– A gyereknek joga van bármiféle tudás megszerzésére.
– A gyereknek joga van megérteni az õt körül vevõ tár-

sadalmi és gazdasági jelenségeket.
– A gyereknek szüksége van arra, hogy tudatosítsa tár-

sadalmi környezetét.
6. A környezet

– A gyereknek joga van egy términimumhoz.
– A gyereknek szüksége van az élõvilággal való kap-

csolatra.
– A gyereknek szüksége van arra, hogy a legkülönfé-

lébb anyagokkal kísérletezhessen.
– A gyereknek joga van ahhoz, hogy beavatkozzon

a környezetébe.
7. Társas viselkedés

– A gyereknek joga, hogy ne kondicionálják, hogy ne
erõltessenek rá doktrínákat.

– A gyereknek joga, hogy ne vesse alá magát különféle
divatoknak.

– A gyereknek joga van bírálni.
– A gyereknek joga van részt venni a szakmai életben,

még mielõtt maga is termelõvé válna.
– A gyereknek joga van demokratikus szervezetet létre-

hozni jogai tiszteletben tartása és érdekei védelme
céljából.



B) Társas kapcsolatok – a befogadás erõsítése

Agyakorlatok ebben a fejezetben a csoportok érzelmi kapcsolatrendszerének megismerését szol-
gálják, a fejlesztés a hátrányosabb érzelmi pozíciók korrekcióját célozza meg. Vonzalmak és ta-
szítások, befogadás és kirekesztés jelenségeirõl szeretnénk higgadtan beszélgetni. A gyerekek
számára a barátság, a hovatartozás, a társaság, amellyel sok-sok idõt együtt töltenek „életbevá-
góan” fontos kérdések, amelyek nemcsak mindennapi közérzetüket befolyásolják, hanem sze-
mélyiségük alakulásának is kulcsfontosságú tényezõi. Valahova tartozni, vajon milyen viszonyt
feltételez azokhoz, akik nem tartoznak oda? Milyen érzelmi fokozatokat ismerünk, élünk át az el-
lenségestõl a pusztán csak különbözõ, furcsa, más, esetleg legyõzendõ rivális, a távolból vonzó
vagy az igazán közelálló ismerõseink iránt? Hogyan szemlélik egymást az osztályokban külön-
bözõ tényezõk mentén spontán kialakuló kisebb csoportok, mikor tekintünk rájuk a közösség
szerves építõköveként, mitõl számítanak a kohézióz veszélyeztetõ klikkeknek? E kérdéseket fe-
szegetik az ebbe a körbe sorolt gyakorlatok, melyek a kérdõíves szociometriát helyettesítik.

A peremrõl a centrum felé!

Gyakorlatias szociometria azonnali eredménnyel (elõkésztés, lebonyolítás, szünet, megbeszé-
lés kb. 2,5 –3 óra).

A gyakorlat célja: láthatóvá tenni a rejtett társas hálót, amirõl az osztály minden tagjá-
nak rengeteg eleven, érzelmekben gazdag tapasztalása van, mély meggyõzõdéssel vélekedik
is róla, kizárólagosan igaznak vélt hiedelmei vannak a saját és a mások pozícióját illetõen, de
a tényleges valóságot nem ismerjük. Ha kíváncsiak vagyunk, viszonylag egyszerûen – az
adott pillanatban érvényes – képet alkothatunk róla.

Bevezetõ és döntés (kb. 20’)
Kiindulásképpen tudatosítanunk kell, hogy egy osztályba járunk x éve, és együtt fogunk ta-
nulni még x évig, az iskola befejezéséig. Általában minden egy helyen tartózkodó fiatalok-
ból álló közösségben él a vágy, hogy jól érezzék magukat együtt, érdekes dolgokat csinálja-
nak. Ki-ki megmutathassa az erõsségeit, barátokat találjon, akik elfogadják õt olyannak,
amilyen, akár a gyengeségeivel együtt is. Az egyes csoporttagok különbözõ kommunikációs
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készséggel indulnak, hogy saját kívánt helyükre kerüljenek a csoportban. A kezdetben kiala-
kuló struktúra meglehetõsen esetleges és egyenlõtlen: van, akinek rögtön sikerül barátokat
találni, közel kerülni másokhoz, a csoport népszerû vagy elismert, tekintélyes tagjává válni,
s vannak, akiknek ez nehezebben megy. Egyesek ebbe beletörõdnek, az iskolán kívül talál-
nak inkább barátokra, elõfordulnak irigykedõk, és olykor egyeseknek nagyon fáj, hogy nél-
külözniük kell a társaik odafigyelését a képességeikre vagy a gondjaikra.

Ha belevágunk a kapcsolati háló feltárásába, arról nyerünk képet, hol tartunk ma, mit ér-
tünk el eddig, mennyire tartunk össze, tudunk-e egymásra hangolódni, és hol vannak rések
a hálón. Egyesek ilyenkor arra gondolnak, õk szívesebben listáznák azokat, akik nekik nem
rokonszenvesek, akiket utálnak, jó lenne ezt a képükbe mondani, és másokat is meggyõzni ar-
ról, hogy kit nem látnak szívesen. Ez a felmérés most nem a bántásról és beolvasásról szól, vé-
gig lehet gondolni, de ez alkalommal nem tesszük nyilvánossá, az ilyen gondolatait mindenki
megtartja magának. Ez alkalommal az osztálybeli kapcsolatokat a közelség és távolság szem-
pontjából mérlegeljük, amikor az alább bemutatott forgatókönyv megvalósítása során 4–5 is-
mérv szerint partnereket hívunk meg.

1. Közel áll hozzám, a titkaimat is megbeszélem vele (bizalmas);
2. Egy gyerek, aki a mi osztályunkba jár (osztálytárs);
3. Szoktunk beszélgetni, vannak közös témáink (beszélgetõtárs);
4. Szívesen lennék vele egy csapatban valamilyen iskolai kulturális vagy sportvetélke-

dõn, esetleg jó lenne vele valamilyen iskolán kívüli programot csinálni, buliba, koncert-
re menni, kirándulni, számítógépezni (csapattárs, szórakozó partner);

5. Szeretném õt jobban megismerni (vágyott ismerõs).
Az eredmény olyasmit mutat majd, ami ismerõs a hétköznapokból, s aminek sokan örülnek,
de tudni kell, hogy elõfordulnak kellemetlen meglepetések is. Nem feltétlenül teljesül min-
den elõzetes várakozásunk. Ugyanakkor mód nyílik arra, hogy megbeszéljük együtt, hogyan
tudnánk elõrelépni és összetartóbb csapattá válni. A most még hátrányosabb helyzetek –
azok, amelyeken valaki változtatni szeretne a jövõben – megértéssel és összefogással kiküszö-
bölhetõk, ha ezért mind az érintettek, mind pedig azok a többiek, akik már megtalálták a he-
lyüket, megteszik, ami rájuk hárul e problémák megoldása terén.

Veszélyek:
Csak minõsített többség, 75% egyetértése esetén kívánatos a tréninget lebonyolítani, egyéb-
ként az ellenállás miatt káosz és érzelmi zûrzavar keletkehet. A közös döntést követõen, aki
nem akar, nem vesz részt, csak külsõ szemlélõként, megfigyelõként, esetleg praktikus besegí-
tõként (kiosztó, postás stb.). Meg lehet állapodni abban, hogy aki így dönt, késõbb – ha meg-
gondolja magát – bekapcsolódhat-e a közös munkába.

�Nagy létszámú osztályokban szervezési gondot okozhat a több lépést tartalmazó forgató-
könyvnek a pergõs, üresjáratok nélküli levezénylése, anélkül, hogy kaotikus rendbontás-
ba torkollna. Mindenképpen kettõs vezetést igényel, elõre rögzített munkamegosztással.

Járó Katalin: Osztálytükör
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�Elevenen megjeleníti a centrum és a periféria helyzetét, ami az utóbbi körbe tartozóknak
fájdalmas élmény, így az érintetteknek fokozott pedagógiai védelmet kell élvezniük az
osztályfõnöktõl, és feltétlenül mozgósítani kell a társak empátiáját és szolidaritását is, le-
állítva minden rosszindulatú kellemetlenkedést, megengedve a javító szándékú kritikát.
A kedvezõtlen pozíciókról tudni kell, hogy azok közel sem, s fõleg nem kizárólag az érin-
tettek rossz tulajdonságainak a következményei, hanem a csoport reagálása arra, ha vala-
kinek a stílusa így vagy úgy eltér attól, amit a helyi közvélekedés normának gondol. A fe-
lelõsség 50–50%-ban az egyéné és a csoporté. S ez érvényes a kedvezõtlen helyzetek
megváltoztatására is

Helyszín: átrendezett osztályterem, asztal az eszközöknek, hely, ahol egyénileg lehet
5–10 percet tevékenykedni, nagy, mindenkit befogadó ülõ és álló kör alkotható.

Eszközök:

�Kis színes lapokra, kártyákra elõzetesen elkészíteni a kapcsolatok tartalmát jelölõ olyan
különbözõ szimbólumokat (szavak vagy ábrák). Pl. 1. közel áll hozzám, személyes titkai-
mat is megbeszélem vele (zöld), 2. Egy gyerek, aki a mi osztályunkba jár (kék), 3. Szok-
tunk beszélgetni, vannak közös témáink (sárga), 4. Szívesen lennék vele egy csapatban
valamilyen iskolai kulturális vagy sportvetélkedõn, esetleg jó lenne vele valamilyen is-
kolán kívüli programot csinálni, buliba, koncertre menni, kirándulni (lila). A lapok, kár-
tyák egyrészt nagy kupacban egy mindenki által elérhetõ asztalon elõ vannak készítve
(a 2-es számúból jelentõsen több, mint a többibõl, esetleg helyben szaporítható). Emel-
lett minden tanuló kaphat egy zacskóban a színes kártyákból 3-at, a 2-esbõl sokat.

� Sok üres boríték, vagy mindenki kap egy adag mindenkinek elõre megcímzett boríté-
kot, vagy névvel ellátott üres lapot.

� Íróeszköz, esetleg ragasztó.

A tanulók számára egzisztenciálisan meghatározó és ezért õket érzelmileg mélyen érin-
tõ kérdés, mennyire fogadják el õket társaik, tudhatnak-e maguk körül együtt érzõ, mellettük
kiálló barátokat. Sok illúzióval szépítik maguk számára a helyzetet azok, akik erõsebben
vágynak az összetartozásra, mint ahogy azt realizálni képesek. Ez a gyakorlat kikezdi ezeket
az illúziókat, ezért fokozott szerepe van a védelemnek, amit az aktuális érintkezésre vonatko-
zó „jóindulat szerzõdéssel” biztosítunk mindenki számára, különös figyelmet fordítva azok-
ra, akik fokozottan veszélyeztetettek. Mindvégig ügyelünk a szabályok betartására.

Instrukció: Együtt hálót építünk lépésrõl lépésre a baráti pároktól az egész osztályig. Nézd meg
a borítékban az elõkészített kártyákat, s képzeld el, kiket lepsz majd meg vele! A színek
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jelentésére ismételten felhívjuk a figyelmet: titok egymásnak, osztálytárs, közös témáról beszél-
getés, csapatban sport, vetélkedés, bármilyen program együtt, végül a szeretnélek jobban megis-
merni.

Feladat: minden társ borítékjába vagy lapjára helyezni legalább egy kártyát, de lehet
többet is, aszerint, milyen kapcsolatot tart fenn vele. A 4. kérdés feltételes módja arra utal,
hogy olyan társadnak is elküldheted, akivel szorosabb kapcsolatot szeretnél, mint amilyen
most fennáll. Feltétlenül írd rá, hogy te vagy a feladó.

Forgatókönyv A:

A) Kb. 50–60 perc
Kb. 25’–fél óra önálló munka, a küldemények elkészítése minden társ részére.
Lehet központilag összegyûjteni (posta), és ott szortírozni, majd kiosztani (kb. 10’), vagy le-
het közvetlenül célba juttatni egy 15–20 perces körbejárás közben. Szünet. Megbeszélés.

Forgatókönyv B: Kördiagram

B) Kb. 50–60 perc
Az osztogatható jelképekkel való megismerkedés után
1. Körben állunk, mindenki elõveszi azt a jelet, de még jobb, ha – a keretek nyomatékosítása
céljával – mindenki megkapja az osztályfõnöktõl, amelyik kifejezi, hogy X osztály tagja, fel-
tûzi, felragasztja a lapjára, illetve karkötõ formában (2’).
2. Mindenki elõveszi a „Közel áll hozzám, személyes titkaimat is megbeszélem vele” kártyát,
s átadja annak, akire így gondol. Ha nincs ilyen társa, nem ad senkinek, a zacskóban marad-
nak a kártyák. A kapott meghívást felerõsítjük (feltûzzük, felragasztjuk) a lapunkra vagy a ka-
runkra. A kölcsönös cserékben keletkezett bizalmi párok, esetleg háromszögek, négyszögek
beállnak a kör közepébe, fizikailag közel a küldõ bizalmi társhoz, õk feltehetõen baráti párok,
alakzatok. Kivárjuk, hogy lecsendesedve nyugodtan álljon mindenki, megfigyeljük mi jött ki,
rögzítjük a fejünkben, vagy – elõzetes megállapodás alapján – fotón úgy, hogy mindenki rajta
legyen a képen (kommentálni ekkor tilos, késõbb minden élményt meg lehet osztani, 6–7’).
3. Mindenki elõveszi a „Szoktunk beszélgetni, vannak közös témáink” jelet. Elõször a körben
bent lévõk egymásnak adnak (3’), majd a bentiek a körön kívül állóknak (5’). Az utóbbiak be-
lépnek a körbe, a küldõ(k)höz viszonylag közeli helyekre. Ezt követõen õk osztják szét a kár-
tyáikat a bentieknek, majd a külsõ körben maradottaknak (7’). Az utóbbiak is belépnek a kör-
be meghívóikhoz közeli helyekre. A körben kinn állók osztják ezután ki a beszélgetõtárs
kártyákat maguk között, majd a bentieknek (5’). A keletkezõ új beszélgetõ párok, alakzatok is
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elhelyezkednek a körbeliek környezetében egy olyan helyen, ami megközelítõleg kifejezi mi-
lyen közeli, illetve távoli a kapcsolatuk a többiekhez. Keletkezik több beszélgetõkör, ezt nyu-
godtan, kommentár nélkül megfigyeljük, rögzítjük, lefotózzuk a keletkezett szerkezetet (5’).
Mindenki megjegyzi a helyét, hogy az utolsó kiosztás után is visszataláljon oda.
4. Mindenki elõveszi az utolsó kártyát: „Szeretnék veled valamilyen iskolán kívüli programot,
részt vehetnénk együtt egy bulin, kiránduláson stb.” Elõször a külsõ körben maradottak vá-
laszthatják egymást (3’), átadva a kártyát, azután adnak a bent állóknak (3’), majd a bentiek
egymásnak és a kintieknek (5’). Az új szerzeményeket a korábbiak mellé illesztjük. A néhány
perces cserebere után, ki-ki beáll a korábbi helyére, lehet 3–4 percig pontosítani a közelséget
és távolságot, amikor mindenki megnyugszik, ránézünk a képre, a magunk helyére és rögzít-
jük fejben és/vagy fotón a pillanatnyilag érvényes kapcsolati hálót, érzelmi struktúrát.

Ha netán maradnak néhányan, akinek csak az „osztálytárs” jelzésbõl jutott, megerõsít-
jük az osztályba tartozó státusukat és megnyugtatjuk õket, hogy mindjárt megbeszéljük, mi-
rõl is van szó valójában.

Ez a kép az osztály társas-kapcsolati hálójának vizuális tükre.

Szünet 20’

Megbeszélés (1, esetleg 11
2

óra)
Nagy körben ülünk, mindenkinek a lapján vagy a karján a begyûjtött 1–4 tartalmú kártyái.
Megbeszéljük a történteket, mindenki elmondja, hogy a fenti gyakorlatban mi volt jó, mi volt
kellemetlen, mi okozott csalódást. A beszélgetés azokkal indul, akik külsõ a körben marad-
tak, egy kártyájuk van. Kitérünk rá, hogy ennek a foglalkozásnak a címe a perifériáról a cent-
rum felé, s elsõsorban azok gondjairól ejtünk szót, akinek még nem jó a mi osztályunkban, azt
beszéljük meg, mit tehet õ maga, és mit a társai, hogy közelebb kerüljön a többiekhez. Õ maga
elmondja, melyik belsõ kör áll hozzá közel, hová szeretne tartozni, kiknek szeretett volna
adni a kártyáiból. Ezt akár meg is valósíthatja vagy elmondja. Akiket õk megszólítottak, azok
viszonozhatják egy másik, bónusz kártyával, ami kifejezi, hogy szeretnék adott társukat job-
ban megismerni. Vagy a megszólítottak szóban elmondják neki, ha kész meghallgatni, miért
érzik úgy, hogy nehezebb vele barátkozni, szót érteni. (Csak jóindulatú megértõ kritikának
van helye, a könnyeket türelemmel fogadjuk.) A kártyák számának 2–4 függvényében beszél-
nek az élményeikrõl röviden a többiek.

Lezárás:
Közös kupacos kézfogás, együtt éneklés stb.
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Ajánlott folytatás:

�A Hálót építünk gyakorlatban körvonalazódott baráti körök megerõsítése, arculatának
önmeghatározása, vállalása, hogy az osztály jobb közösség legyen. A fotók kinagyítása.

�A részvétel, funkciók, a szerephierarchia, a személyes hatékonyság feltárása, a baráti
körök szemszögébõl.

Más eszköz: egy elképzelt nyaralásból különbözõ tartalmú (elõre legyártott 3-féle) ké-
peslap, e-mail küldése, amire a részt vevõk a címet írják fel

� jó lenne, ha itt lennél velem, hiányzol (bizalmi társ),

� remekül érzem magam, örülnék, ha egypáran meglátogatnátok, remek bulit csapunk
(szórakozó társ),

� sok érdekes látnivaló és szórakozási lehetõség van itt, jó lenne, ha egyszer osztályki-
rándulást szerveznénk ide (osztálytárs),

� szabadon fogalmazott.
Az osztály valamennyi tagjának kell küldeni legalább egyet a lapokból, de lehet akár mind
a hármat, illetve egy ráadást. Címet és feladót kell ráírni és eljuttatni a postára. A postán átve-
hetõk a képeslapok. (Valaki közben szortírozza a „postára” beérkezõ küldeményeket). A meg-
beszélés a fentiek szerint oldható meg.

Másik út:
A terem padlóján vagy az asztalon, illetve a táblán úgy folyik a munka, hogy a csoport tagjai,
illetve egy általuk magukról készített kis eszköz, vagy levett ruhadarab révén megjelenítik
a hálót. Mindenki kívánsága szerint oda áll, illetve oda, azoknak a társaknak a közelébe helye-
zi a saját szimbólumát, ahová érzése szerint tartozik vagy szeretne tartozni. Mindez csendben
történik, a társak nem kommentálhatják a többieknek magukkal kapcsolatos döntését. Tudato-
sítjuk, hogy a kialakult háló nem feltétlenül a valós, inkább a vágyak világát mutatja. Megáll
a csoport, hogy nyugodtan megnézze és megjegyezze a képet. Ezt követi a látottak higgadt
megbeszélése. Mi a teendõje azoknak, akiknek már teljesültek a vágyai, és mit tehetnek azok,
akiknek eddig ez nem sikerült. Hogyan támogathatjuk egymást?



Eltérõ vagy ellenséges? – alcsoportok versengése és együttmûködése

Az érzelmi kapcsolatok egyik arcaként a háló megjeleníti az összetartozás vektorait, melynek
másik felülete a kölcsönösség hiánya, s ennek hátterében számos indítékot találunk. Távolsá-
got, rejtett másság érzetet, az érdeklõdés hiányát, féltékenységet, irigységet, aktuális haragot,
tartós ellenszenvet akár a megvetésig és a bennünket bántó ellenségeket illetõ kiközösítõ gyû-
löletig. Egy-egy osztály kapcsolatok rendszerébõl épül fel, melyek bázisát a viszonylag tartó-
san összetartó társaságok alkotják, miközben ezek a többiekhez és a csapat egészéhez sokféle
módon viszonyulnak. Sokan hajlamosak a tagoltság puszta tényét klikkesedésnek minõsíteni,
holott annak ismérve több. Elzárkózást, kirekesztést, intoleranciát, negatív érzéseket ellensé-
geskedést is feltételez. Érdemes ránézni a tükörben, hogy is áll egy-egy osztály e téren.

Cél: Versengõ kiscsoportok, klikkek közötti kommunikációs zavarok kezelése, elõíté-
letek, identitáserõsítõ torz indulatok lebontása, a „mi tudat” megszilárdítása, az elfogadás és
együttmûködési tartalékok mozgósítása.

Többórás munka (sok nem bántó humorral)
Körülmények: Az osztályban a spontán kialakult kiscsoportok ülnek le a terem különbözõ sarkai-
ban, a besorolást az osztály valamennyi tagjára nézve a tanulók elõre elvégzik önkéntesen az óra
kezdete elõtt. Az erõtér ezzel a gesztussal gyakorlati szinte mûködik és vizuálisan is megjelenik.

Eszközök: papír, olló, színes filc, elõre elkészített levél befejezetlen mondatokkal pl.
Tetszik, amikor ti…;
Szeretnénk, ha a jövõben gyakrabban illetve ritkábban…;
Felajánljuk a magunk részérõl….

Kiscsoportos munka:
1. A kör identitását erõsítõ gyakorlatok: A hasonlóságok és egyéni eltérések megbeszélé-

se, ábrázolása (üres virág), mit, milyen értékeket képvisel a csoport az osztályban, en-
nek ábrázolása (jelvény, szimbólum stb.).
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2. A többi alcsoport jellemzése: identitásjelek keresése a többi csoportnak, megbeszélés
arról, mivel járulnak hozzá õk az osztály életéhez, mi becsülhetõ bennük és mi zavaró
irritáló a viselkedésükben. Errõl levelek küldése a többi csoportnak (eszköz: elõre elõ-
készített befejezetlen mondatok…).

3. A kiscsoportok készítenek egy installációt, egyrészt bemutatva azt, ahogy önmagukat
jellemezték, másrészt mindazt, ahogy társaik õket ábrázolták, és amit üzentek nekik.

4. Kijelölnek egy szóvivõt, aki az egész osztály elõtt reflektál.

Osztályszintû megbeszélés:
1. A kiscsoportok nyilvános demonstrációja az osztály elõtt (komment nélkül).
2. Közös megbeszélés, észrevételek, hol tartunk egymás elfogadásában, a nézeteltérések

tárgyszerû megfogalmazásában, a különbségek tudomásulvételében és a sokszínûség
értékelésében, az ellenérzések kezelésében. Nos, ez az osztálynak mint dinamikus erõ-
térnek a tükre.

Lezáró kérdés és téma: Merre lépjünk innen tovább?

C) A csoportok vezetése – testhezálló, értékes szerepet minden
csoporttagnak

A gyakorlatoknak ez a csoportja az osztályok hierarchikus és horizontális szerkezetének meg-
ismerését és az abban kívánatos változásokat veszi célba. A közösség kimunkált érték- és nor-
matételezéseire derül fény, ezek befolyására az adott csapat profijának, a tanulás, a szabad-
idõs kedvtelések stb. aktuálisan érvényes meghatározó hatására. A tükör a csoport egyes
tagjait azzal szembesíti, hogy társaik szemében õk milyen módon, milyen szerep betöltésével
vesznek részt személyesen az osztály életének és stílusának formálásában, találtak-e ilyen ar-
culatot, adódott-e, hogy személyes erényeik, esetleg hátrányos adottságaik alapján csoport
szinten érvényes, a társak által visszaigazolt jelenléti módként rögzült. Megbeszélhetõ,
mennyire elégedett ki-ki a helyzetével, rászabott-e a kapott szerep, vagy egyfajta abroncs,
amin szeretne változtatni, hogyan lehetne a közösséget olyan befogadó csapattá építeni, ahol
mindenki megtalálja a neki testhezálló, s a társai által méltányolt helyet. Egy külön gyakorlat
foglalkozik azzal az esettel, amikor a durvaság, a bunkó stílus pályázik arra, hogy meghatároz-
za az egész osztály arculatát.
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Hogyan lehetek menõ? – A szerephierarchia feltárása

A vizsgálat célja: olyan ön- és társismerethez jutni, amely lehetõvé teszi, hogy minden-
ki igényei, rátermettsége és energiái szerint vehessen részt az osztály közös életének alakításá-
ban és találjon olyan aktivitást, amivel kivívhatja társai megbecsülését.

Bevezetõ és döntés:
Jó, ha az osztály megismerkedik elõzetesen a saját életkori szintjén az iskolai osztályok mikro-
társadalmi felfogására vonatkozó elméleti ismeretekkel (lásd a jelen kötet Bevezetõjében ko-
rábban). A horizontális és vertikális tagolódás, valamint csoportbeli erõviszonyok fogalmá-
nak megértéséhez jól hasznosíthatók az osztályok szerephierarchiáját sematikusan illusztráló
ábrák (lásd a 3. ábrát 11., valamint a 6. ábrát a 27. oldalon). Megemlíthetõ, hogy az osztályok
elemzésének, a hétköznapokban megtapasztalt élmények fogalmi rendezésének ez a közelí-
tés az egyik lehetséges útja, amely a résztvevõktõl egy lehetõleg távolságtartó, tárgyilagos tár-
sadalomtudományos szemléletet kíván. A kérdõíves szociometria helyére itt kategóriába soro-
ló és rangsor módszerrel dolgozunk.

A horizontális szerkezet fogalma – a részvételi formákat, diákszerepeket írja le, annak
függvényében, ki mit gondol és érez fontosnak, testhezállónak, mihez ért. Egyesekrõl az de-
rül ki, hogy õket akkor tarják számon a társak, ha az iskolai elvárásokról, kiemelkedõ teljesít-
ményrõl, szabályokat követõ magatartásról, szorgalmas munkáról van szó. Feltûnõ gyakran
éppen az ellenkezõ beállítódás és viselkedés, az enyhébb vagy keményebb szembeszegülés
a hivatalos követelményekkel. Lesznek, akiknél azt figyelték meg társaik, hogy különbözõ kö-
zös kulturális és sportprogramokba kapcsolódnak be, vagy a poénjakkal szórakoztatják a töb-
bieket. Lehet jeleskedni úgy is, hogy ha valaki érdekes egyéni kedvteléseivel tûnik ki, valami-
lyen téren kivételes tudása van, extrém sportokat ûz, nagyon ért a komputerekhez, ügyesen
csereberél, üzletel, fejleszti magát valamilyen mûvészeti ágban. Emellett általában figyelmet
keltenek azok, akiknek a viselkedése, kommunikációs stílusa valamiképpen túlzó: vagy mert
túl eleven, nyugtalan, mozgékony, esetleg agresszív, lekezelõ, vagy ellenkezõleg, túlzottan is
visszahúzódó, félénk, csendes. Minden csoportnak vannak elismert vezetõi, akiknek fontos,
mennyire összetartó a csapat, hogyan érzik magukat a tagok, meg tudják gyõzni a többieket,
értenek hozzá, miképpen lehet kényes ügyeket elintézni a tanárokkal, hogyan lehet jól kezelni
a belsõ ütközéseket, vannak ügyes szervezõk, legtöbbször a fentiek közül kerülnek ki a válasz-
tott diákönkormányzati képviselõk is.
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A Hogyan lehetek menõ? tréningen arról alkotunk képet, miképpen él és mûködik az osz-
tályunk, kit milyen hozzájárulása miatt tartanak számon a többiek, mennyire ismerik el az
adott aktivitást a különbözõ értékorientációjú kisebb körök, kiknek tartják elégtelennek a rész-
vételét, az aktivitásának mértékét. Ezt a tréningelemet szintén csak minõsített többség, 75%
egyetértése esetén kívánatos lebonyolítani, egyébként zûrzavar keletkezik. A közös döntést
követõen, aki nem akar, nem vesz részt, csak külsõ szemlélõként, megfigyelõként. Õk a vé-
gén megosztják társaikkal friss tapasztalataikat.

Veszélyek
Az osztály életében való pozitív közremûködés mellett fény derül a szociális izoláció, esetleg
a megbélyegzés jelenségeire. Felszínre kerülhet, kik kényszerülnek a társaik figyelmét nélkülöz-
ni. Õk azok, akiket nem látnak, akiknek nincs jellegzetes részvételi profiljuk, nincs szerepük.
Emellett elõfordulhat indulatos megbélyegzése olyan gyerekeknek, akiknek a viselkedése, a fur-
csaságai valamiképpen terhes a többség számára, akiket megelégeltek, akiket házon kívül sze-
retnének tudni. Kiderül, kik azok, akiknek nem kedvelt tulajdonságai annyira elõtérbe kerül-
nek, hogy elnyelik egyéb értékeiket, melyeket a csoport nem képes észlelni. Pedagógiai
védelmet kell biztosítani a számukra, mialatt lehet kritizálni, nem a személyüket általában, ha-
nem azt, ami nem tetszik vagy idegesítõ, amiben jó lenne, ha változnának. A bírálat nyelve tár-
gyilagos, konkrét tényekre, helyzetekre vonatkozik, az érzelmeket személyes én-üzenetek és
nem általánosító indulatok formájában fejezzük ki. A kritikával párhuzamosan keressük a nehe-
zebben beilleszkedõ osztálytársak erényeit, jó tulajdonságait, s a módot, hogy konstruktív tagjai
legyenek az osztálynak. Az elõzetes megállapodás szellemében végig szem elõtt tartjuk, hogy
ez a tréning egyértelmûen az együtt maradásról, a különbségek józan tudomásulvételérõl szól.

A szembesülés hátrányos helyzetekkel, a társas figyelem hiányával nagyon fontossá te-
szi az ún. jóindulat szerzõdést, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát. Fontos ellen-
õrizni végig a foglalkozáson, hogy ne lehessen megsérteni az elfogadott szabályt.

Az eszköz testre szabása együtt:
Középiskolai osztályok szerephierarchiája séma, lásd 6. ábra, illetve képes megjelenítésben
3. ábra.

Ajánlott – mint az imént már volt szó róla – az eszközök testre szabása, elõzetesen egy kis
vita (30’) keretében jó megismerkedni a szerephierarchia sémával, a benne szereplõ kategó-
riák jelentésével, viselkedésbeli megnyilvánulásaival. Megtartani azokat a kategóriákat, ame-
lyeket az osztály tanulói helyben érvényesnek tartanak, kihagyni, ami ott nem érvényes, aktuá-
lisan nem fontos, ki is lehet egészíteni olyasmivel, amire a csoport kíváncsi, de hiányzik
a kategóriák közül.
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Kiscsoportos munka
5–7 fõs kiscsoportok 2–2 kategóriát dolgoznak ki, töltenek meg tartalommal úgy, hogy a sze-
repre jellemzõnek talált viselkedési megnyilvánulásokat (3–5 tulajdonság) gyûjtenek. Így
nyernek a választott kategóriák megközelítõleg egységes értelmezést.

Osztálymunka
A kimunkált kategóriák közös vitára kerülnek, ott lehet kiegészíteni, kihagyni, amíg elnyer az
adott kategória egy elfogadott végsõ jelentést (30’). Rögzítjük az új eszközt, ami a munkára ki-
jelölt szerepkategóriákat tartalmazza. Pl. keletkezhet egy a következõ elemeket magába építõ
helyi lista: szorgalmas, sokat tud, meg tud gyõzni másokat, tárgyal, elintéz tanárral, a tanárok
idegeire megy, valamilyen mûvészetben jó, nevettetõ, néha fárasztó, valamelyik sportágban
jó, különös dolgokat tud, kellemes a társasága, kimondja, amit gondol, eltérõ a gondolkodása,
túl tartózkodó, ügyes kezû.

Eszközök
Egyéni munkalap, egy olyan táblázat, amelynek fejlécébe a vizsgált kategóriák kerülnek
(5–10), bal oldali függõleges oszlopába pedig az osztály névsora. Másik verzió, ha a szerepka-
tegóriák önálló lapon szerepelnek, melyek mindenkihez eljutnak, kézrõl kézre körbejárnak.
Az adott funkciót betöltõ, vagy arra alkalmasnak gondolt társak nevét mindenki beírja, majd
lehajtja a lap csíkját, hogy a következõ tanuló ne láthassa a korábbi beírásokat (ha szükséges,
legyen kéznél elérhetõ, áttekinthetõ osztálynévsor).

A/3 nagy lap minden kategóriának önállóan, amely összesíti az egyéni választásokat.
Egy elõre elkészített nagy alakú A/3 névsor és kategóriaháló.

Forgatókönyv
Az eszköz elõkészítése, a kategóriák kiválasztása és jelentésük megbeszélése (lásd fenn 60’).
A következõ alkalommal mindenki egyénileg kitölti a lapokat, X-szel jelöli a névnél, ha az il-
letõt abba a kategóriába tartozónak gondolja. Ha sok a kategória, esetleg több alkalomra kell
tervezni a kitöltést. Egy személyt tetszõleges alkalommal lehet jelölni (40’).
A feldolgozás során az egyénileg kitöltött kategórialistákat összegyûjtjük.

Néhány fõs munkacsoportok alakulnak, melyek egy nagy lapra átvezetik a választott ne-
veket és strigulázzák, ki hányszor fordul elõ, majd összegezik a számokat, és rangsort készíte-
nek a jelöltekbõl (15–20’).

Körben járás közben egyénileg mindenki maga kigyûjti és regisztrálja a központi névsor-
ban a saját kapott szavazatszámait (15–20’).
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Szünet (20’)

Megbeszélés úgy, hogy nagy körben elhelyezkedve az eredmények a nagy lapokon
egy központi helyen jól láthatók legyenek.

Az egy-egy kategóriára vonatkozó adatokat összegezõ csapatok egy-egy képviselõje is-
merteti az ott kialakult listát (15–20’).

Megnézzük, kik nem kaptak egyáltalán szavazatot, kikre nem gondolnak társaik a fenti
kategóriák kapcsán. Megbeszéljük, miért alakulhatott így, lehetett volna-e olyan kategória,
ami nekik is kijelöl valamilyen funkciót, erõsségeket gyûjtünk róluk a hozzájuk közelebb ál-
lók körétõl, az érintettek elmondják, mire vágynak, mit szeretnének magukból láthatóvá tenni
az osztályban, ötleteket gyûjtünk ezek megvalósításához (25–30’).

Végül a jelenlévõk sorban röviden kommentálják, mennyire elégedettek azzal, ahogy az
õ részvételüket a többiek megítélik, volt-e csalódásuk, min szeretnének változtatni (40’).

A fentiekbõl összeáll egy közösen elõállított benyomás az osztályról, mennyire érde-
kes az osztály közös élete ebben a tükörben, milyen módon történik a közösségben a hivatalos
értékek, valamint a kortárs törekvések képviselete? Mennyire mûködõképes a csapat így, mer-
re tovább, merre van elõre? (10’).

Lezárás
A fenti gondolatokra egy mondatbefejezés: mit jelent innen elõrelépni?
A jól végzett munka megünneplése, egy-egy sportszelet vagy valami finomság.

Javasolt folytatás: Baráti körök öndefiníciója, vállalása az osztály problémáinak meg-
oldása érdekében, „Eltérõ vagy ellenséges?” gyakorlat (lásd fenn), egy vidám összejövetel.
Kifejezetten az agresszióval foglalkozik az itt következõ gyakorlat.

A bunkóság pszichológiai természetérõl – Fellépés a durvaság ellen

Az osztály értékprofijának meghatározásáért, a befolyásért, a többség figyelmének megnyeré-
séért a harc általában sokféle eszközzel folyik, s ezek között elõfordulnak az agresszió külön-
bözõ formái, az üldözõ játszmák. Az erõt, a férfias keménységet gyakran ott találjuk egyrészt
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a profilt meghatározó értékek között, másrészt eszközként olykor azok fegyvertárában, kom-
munikációs stílusában is felbukkan, akik amúgy igen nemes törekvéseket, értékeket szeretné-
nek érvényre juttatni. Megbeszélhetõ közösen, hogy a társas hatékonyságnak mennyiben nél-
külözhetetlen eleme az erõ, és annak mennyiben szerves kelléke a durvaság, az ellenfél
megfélemlítése, s érzelmi szinten az utálat, a heves gyûlölet. Mennyire elválaszthatók egy-
mástól a viselkedés szabályozásának ezek a komponensei?

Cél: Konkrét élményekbõl kiindulva megérteni valamit az osztály légkörét mérgezõ
durvaság természetébõl, a „bunkóságból”, amely egyeseket irritál, szinte szenvednek tõle, mi-
közben másoknak látszólag örömforrás.

Érintkezési szabályok: az általánost keressük, tipikust megragadó modelleket alkotunk,
azzal dolgozunk, figyelünk egymásra, nem személyeskedünk, bunkóság csak a porondon
megengedett, követjük a strukturált beszélgetés megszólalási rendjét. Felesleges csodát vár-
ni, nem tudjuk teljes mértékben kimeríteni és nem lesz idõ minden gondolatot elmondani,
ezért a lényeg megfogalmazására törekszünk, reális az, hogy valamivel árnyaltabban látjuk
ezt a mindennapi viselkedésformát (5 perc).

Forgatókönyv:
1. A bunkóság mint élmény – megelevenítés (15 + 20 perc)
Három random csoport alakul (kb. 5–6 fõ egy csoport)

A) csoport: Gyerek bunkó gyerekkel
B) csoport: Gyerek bunkó tanárral
C) csoport: Tanár bunkó diákkal

Eszközök:
A három csoportnak feladatleírás
A/3 lapok – kulcsmondatok lista lap, meghatározások lap, 6 lap plakátnak, színes filctollak,
játszma ábra.
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Feladat a kiscsoportmunka során:
Helyzetek felidézése és bunkó kulcsmondatok gyûjtése egy listán (lehet drasztikus),
Egy 2–3 perces modell jelenet, epizód elõkészítése két vagy több szereplõvel (figyelemmel
a bunkó és az elszenvedõ, esetleg a megfigyelõ vagy megmentõ viselkedésére),
Meghatározási kísérlet „mi a bunkóság?”, külön lapon.

Osztályszintû munka
Három lépésben a jelenetek bemutatása és megtekintése,
A három jelenet elemezése a definíció szempontjából,
Kiállítás: A kulcsmondatok és a meghatározások felkerülnek a táblára.

2. A bunkóság játszma szereplõi nagyító alatt – átvilágító közös megbeszélés
(3×10–15 perc)

Strukturált rendben, elõször a 3 jelenetben az adott szerepet – Áldozat, Bunkó, Szemlé-
lõ – alakító csoporttagok, majd a jelenetbeli társaik, utánuk a közönség tagjai kapnak szót, le-
hetõleg egyetlen lényegre törõ észrevétel erejéig arról, mi motiválja, milyen érzés kíséri az
adott szereplõt, mi az öröm és mi a bánat forrása.

3. Értékelés, lezárás – A plakátok, meghatározások alapján a csoportmunka tanulságának
megfogalmazása, a durvaság, a destruktivitás visszaszorításának útjai. Hogyan szolgálhatják
a poénok a kellemes hangulatot? Hogy lehet menõnek lenni nem bunkó módon? Mennyiben
mérsékelhetõ a szenvedõk túlzott szenzitivitása stb.?

3. Részvétel az MP-ben mint személyes döntés
– tipikus dilemmák

Reméljük, vannak intézményvezetõk és pedagógusok, akik a fentiek ismeretében fontolgat-
ják, hogy esetleg a saját intézményükben, az általuk irányított osztályban készek lennének be-
levágni az MP két modellje közül valamelyikbe. Nekik javasolnánk egy-két szempontot meg-
fontolásra.
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MP – személyi és tárgyi feltételek
1. Elkötelezett és felkészült nevelõ, akinek ambíciója a jó közösség, vezetõként kezeli a rá bí-

zott csoportot, ismeri annak természetét, hatótényezõit, türelemmel kivárja a változásokat,
örül a kis eredményeknek.

2. „Jó csapattá” válni akaró osztály, amely önként kész ennek érdekében komoly felelõsségtel-
jes önismereti és közös problémamegoldó munkára.

3. A programot befogadó iskolai irányítás, nevelési törekvések, érdeklõdõ kollégák.
4. Az osztályfõnököket megbecsülõ oktatáspolitika.
5. Konzultációt biztosító szakmai háttér.
6. Az önismereti munkát támogató nyugodt tárgyi környezet.

Kedves olvasó, érdemes mérlegelned, hogyan állsz a sorolt feltételekkel.

A munkánkban bemutatott modellosztályt vezetõ nevelõ hitvallását szeretném itt felidézni,
amit a számos forrásból ismételten érkezõ inspirációra –„mielõbb szabaduljon meg Nánditól
és társaitól” – válaszolt. „Amikor én új osztályt vállalok, azt gondolom, új gyermeket várok,
feszültséget érzek, mert elõre nem tudom, milyen lesz, ép vagy esetleg sérült, de azt tudom,
hogy felelõs leszek az osztályom minden tanulójáért, és az a dolgom, hogy megküzdve az adó-
dó nehézségekkel, kivétel nélkül elkísérjem õket a pillanatig, amikor átveszik az érettségi bi-
zonyítványukat”. Ez a megtartó nevelõi alapállás inspirálja a közösséget is az egymás iránti
megértõ figyelemre, s a problémák önerõs megoldására. Ilyen közegben tud az MP konstruk-
tív erõvé válni.

Néhány megfontolandó szempont

Társas helyzetünk, a többiek hozzánk való viszonyának megismerése minden életkorban csá-
bító lehetõség, a serdülõknél az ön- és társismereti kíváncsiság életkori jellemzõ. Az MP
a résztvevõket egzisztenciális értékû információkkal szembesíti, a tükörbe nézés kockázatos.
E két indíték – a kíváncsiság és az önvédõ óvatosság – küzd bennük, amikor a program megva-
lósításáról döntenek. Az alábbi feladat ezt a belsõ küzdelmet szeretné a közös döntésben kez-
deményezõként részt vevõ nevelõk számára élményszerûen átvilágítani
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Döntés elõtt: mit érdemes mérlegelni?
1. Milyen problémák esetén gondolod, hogy a szociometria pedagógiai alkalmazásához szük-

séged lenne külsõ szakértõre, s milyen téren boldogulsz önerõbõl?
2. Beleegyeznél-e vezetõként, illetve résztvevõként, hogy a munkahelyeden, a te munkatársi

egységedben, a tantestületben megvalósuljon az MP?
Igen, mert ……………… Semmiképpen, mert……………… Akkor, ha………………

3. Szülõként beleegyeznél-e, hogy a gyereked osztályában az osztályfõnök kérjen az osztálya
számára MP-fejlesztést?
Igen, mert ……………… Semmiképpen, mert……………… Akkor, ha………………

4. Osztályfõnökként, vezetõként rendelnél-e elvben ilyen konfliktusrendezõ, légkör-optimali-
záló fejlesztést az általad irányított csoportok számára?
Igen, mert ……………… Semmiképpen, mert……………… Akkor, ha………………

Önismeret és empátia

A tantestületi hieroszociogram sémája

28. ábra
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Képzéseinken arra kérjük a program megvalósítására készülõ kollégákat, a tantestületüket
modelláló séma segítségével képzeljék el saját helyzetüket ott, megbecsültségüket vezetõik
által, összetartozásukat a közelálló kollégákkal és feszültségeiket azokkal, akikkel eltérõen
gondolkodnak. S ebben az eleven érzelmi állapotban mérlegeljék, akarnának-e nyilvános
szembesülést a helyzettel, szeretnének-e a gondokról beszélgetni a kollégákkal. A gyakorla-
tot azért végezzük el, hogy jobban értsük, mi történik növendékeinkben, amikor a csoportfej-
lesztõ programban való részvételükrõl döntenek. Sokan tétováznak, hol azért, mert nem áll-
nak készen ilyen szembesülésre, hol azért, mert barátaikat vagy nehezebben beilleszkedõ
társaikat akarják megkímélni a várható potenciális kellemetlenségektõl. Nos, azok, akik eset-
leg nem szavazzák meg a részvételt, nem egyszerûen ellenszegülnek egy tanári javaslatnak,
hanem így biztonságosabban érzik magukat és társaikat. Más attitûdöt igényel a csoportfejlõ-
dést menedzselõ feladat, mint a tanítás, a fegyelem fenntartása, a dolgozatíratás vagy felelte-
tés. Még ha mi erõsen akarnánk is a programmal elérhetõ változásokat, ne vegyük zokon,
s pláne ne vegyük személyünknek szóló elutasításnak, ha a csoport aktuálisan még nem vállal-
ja a próbát. Semmiképpen se erõltessük a tervet, inkább halasszuk késõbbre, esetleg beszél-
gessünk el a döntés indítékairól, hiszen célunk elsõdlegesen nem a program, hanem – Mérei
tanár úr szellemét követve – éppen a csoport önismeretének mélyítése. Vagy így, vagy úgy.
Erre minden történés alkalmas lehet.

Ha a fenti dilemmák, megfontolások után csábít az MP-ben való részvétel gondolata, ak-
kor azt érdemes megválaszolni még, milyen érvek szólnak az MP-mérésre alapozott hagyo-
mányos, illetve a tréningalapú alternatív modellje mellett.

Írásunkból nemegyszer kiderült, hogy az MP vállalása egy osztályfõnök számára
olyan kaland, ahol osztályával együtt maga is megmérettetik és ezzel nagy önismereti kocká-
zatot vállal. Könyvünket diákrajzokkal indítottuk, melyek érzékletesen mutatták be az alkotó-
kat feszítõ problémákat. Ott akkor, egy amúgy rendezett, jól mûködõ, de alkalmilag rossz han-
gulatú 11. osztályban 27 rajz készült és 13 jelezte, hogy a feszültségek egyik forrása
a megromlott viszony az osztályfõnökkel, kínos, méltatlan korlátok elszenvedése. A fejlesztõ
programot – nem értve a hangulat elromlásának okát – maga az osztályfõnök kérte. A felmé-
rés és a kiscsoportos beszélgetések nem adtak választ, azaz a szavak nem voltak elégségesek
a mélyben zajló érzelmek megszólaltatásához.



Valójában csak a képek nyelvén – pálcikababák tömegét befaló, majd sértetlenül kiürítõ med-
ve, lelakatolt fagylalt, tilosat jelzõ szikrázó szemafor, hol borús, hol derûs táj, melyben a nagy
öreg tölgyet széles folyam választja el a fiatal erdõtõl, csodás almákat termõ fa, melynek tör-
zsét féreg rágja stb. – tudták kifejezni, mi bántja õket. A háttérben az állt, hogy iskolánkban
a szóban forgó osztály egyike volt az elsõknek, amelyben 4+8-as rendszert kipróbálták. A kez-
detben rajongott Blanka néni a hangulatromlás idején már 7. éve irányította õket sok-sok szere-
tettel, gondoskodással, nagy mesterségbeli rátermettséggel. „Ha mondani kezdek valamit, õk
befejezik a mondatomat, minden szövegemet ismerik, feltehetõen elfáradtunk egymástól” –
jellemezte õ maga a helyzetet. A képek elmondják, hogy bármennyire szerette a növendékeit,
módszerei nem tudták kellõen rugalmasan követni a folyamatot, ahogy a kis ötödikesek egy-
szer csak komoly serdülõ és ifjú hölgyekké és fiatalemberekké értek. Amikor rajzoltak, Blan-
ka néni a padok között sétált, nyilvánvaló volt, hogy meg fogja azokat ismerni, tulajdonkép-
pen neki készültek a mûvek. Szembesülni az ilyen képekkel, nem volt számára egyszerû. Az
osztály – amint a diákok kiadták magukból a bögyüket megfekvõ indulatot – lenyugodott. S áll-
jon itt befejezésül egy idõközben felnõtté érett jó csapat Blanka nénihez írt, s a banketten elõ-
adott búcsú- – szeretettel teli és egyben korrektül igaz – versébõl néhány fontos szakasz:
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A csoportvezetõ nevelõ kockázata

29. ábra
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Búcsúvers az osztályfõnöknek

„Pótanyánk volt nékünk kerek nyolc éven át
Gyömöszölte belénk a matematikát.
Hozzá fordulhattunk bánattal, örömmel,
Megvédte az osztályt foggal és körömmel”.

– Így kezdõdik a vers
„Állandóan »nyüzsgött«, szervezett, fogadott,
Kirándulás, túra, mindent szívbõl adott.
S közben nevelt minket reggel, délben, este,
Bár intõ szavait nem mindenki leste.
Gyakran szigorú volt, amit ma sem értünk
Holott mindig tudtuk, mindezt tette értünk.
Blanka néni Õ, akit most köszöntünk”

– stb.

Kedves Kolléga!
Ha egyetértesz azzal, hogy az iskolai szocializáció a személyiségformálás egyik kulcsfontos-
ságú tényezõje, s ennek alapvetõ közege egy olyan csapat, közösség, amelyben a tanulók meg-
élhetik, hogy

� nevelõik és társaik ismerik és elfogadják õket,
� módjuk van megmutatni, mihez értenek, miben erõsek,
� jóindulatú megértésre számítva õszintén kifejezhetik gondolataikat, érzéseiket, vágyaikat,
� igazi barátokra lelhetnek,
� ha netán hibáznak, önerõbõl vagy barátaik segítségével kijavíthatják,
� a csoporttagok odafigyelnek egymásra,
� meg lehet beszélni a közös problémákat, s ezáltal a feszültségek – versengés, durva-

ság, visszahúzódás – kezelhetõkké válnak,
akkor melegen ajánljuk neked a részvételt az MP-ben.
Bármelyik modellt választod is, sok örömteli, meghitt és oldott beszélgetést kívánunk neked
tanítványaid különbözõ csoportjaival a számukra fontos emberi és kapcsolati témákról. Ha
megtalálod a hangot, õk elõbb-utóbb biztosan partnerek lesznek ebben a szépséges és izgal-
mas kalandban.

Az MP elérhetõsége

Referenciaiskola: ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
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Melléklet 1. Üzenet a szerzõtõl

Járó Katalin vagyok, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimná-
ziumban dolgoztam iskolapszichológusként 1993–2009 között. Pályakezdõ is az ELTE-n
voltam, a pszichológia tanszéken, ahol 1965-tõl tanársegédként fejlõdés- és neveléslélektant
tanítottam. Késõbb az MTA Pszichológiai Intézetében dolgoztam tudományos kutatóként
1996-os nyugdíjazásomig. Pályám kezdeteitõl máig részt veszek a tanártovábbképzésben,
fontos feladatomnak tartom a pszichológiai kultúra terjesztését nevelõk körében.

Kutatóként az iskolai osztályok szociálpszichológiájának témakörében konfliktuskutatás-
sal és a tipikus diákpályafutások vizsgálatával foglalkoztam. Munkatársaimmal kidolgoztuk
a csoportok pedagógiai fejlesztésében sikerrel alkalmazott diagnosztikai eszközt, az ún. hierar-
chikus szociometriát. A módszert többévnyi gyakorlati alkalmazás során problémafeltáró és
konfliktuskezelõ eljárássá fejlesztettük, s idõközben megteremtettük a számítástechnikai feltéte-
leket ahhoz, hogy Közösségek tükörben címmel a többlépcsõs pedagógiai közösségfejlesztõ
program hozzáférhetõvé váljon az interneten is. A program neve 2008-tól Mérei-projekt. A szo-
ciometriai információ együttes feldolgozása egyrészt szakmailag igen igényes feladat, másrészt
etikailag meglehetõsen sok kockázatot rejt magában. A kockázatok minimalizálása a tranzak-
cionális elemzés szellemében a szerzõdések technikájának alkalmazásával történik. A program
létrehozása, kiépülése, alkalmazási tapasztalatai képezik publikációim fõ témáját. A jelen mun-
ka is ennek egy összegezõ terméke.

Az iskolai osztályok keretei között zajló közösségépítõ program fontos eszköze a szociá-
lis kompetenciák fejlesztésének, s egyben az iskolai lelki egészségvédelem lehetõségét is ma-
gában hordozza. Napjainkban a pedagógus- és iskolapszichológus-továbbképzésben akkredi-
tált tanfolyamon sajátítható el, melynek tananyagát több évtizedes gyakorlati tapasztalataimra
építve dolgoztam ki és gondolom folyamatosan tovább.

Gyakorlati munkámban és oktatóként arra törekszem, hogy a hazai közoktatásban megho-
nosodjék a két szakma képviselõinek – nevelõknek és pszichológusoknak – az érdemi együttmû-
ködése. Mégpedig nemcsak az egyes tanulók személyiségfejlesztése, elakadásainak rendezése
terén, hanem a tanulócsoportokban rejlõ kreatív problémakezelõ és egymást segítõ tartalékok
mozgósításának frontján is. A jól irányított csoportokban az összetartás, az otthonosság légköre
nemcsak a teljesítményeket fokozza, hanem a közösségek – az ott átélhetõ örömteli és fájó élmé-
nyek, szerepek, kapcsolatok és ütközések révén – fontos tényezõként segíthetik elõ a nevelõk
szocializációs munkáját, a tanítványaink érett személyiséggé növekedésének folyamatát.

A Mérei-projekt mint csoportfejlesztõ program tulajdonképpen a benne részt vevõk – cso-
portvezetõ nevelõ, csoportszakértõ és a csoporttag fiatalok – számára egy különleges modell-
értékû találkozás, „együttes önismereti élményfürdõ”, melynek során szinte laboratóriumi
helyzetben – a hétköznapi kommunikációs szokásokat a falakon kívül hagyva – próbálnak ki
egy új nyelvet, érintkezési stílust. Ennek lényege a csoportban a szociometria által feltárt aktuá-
lis fejlõdési problémáknak – érdek- és értékkülönbségeknek – korrekt együttes azonosítása,
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megnevezése, a jó hagyományok megerõsítése, a gondok, a változási igények nyílt megbeszé-
lése, a kiegyezés útjainak közös keresése, az egymást támogató, valamint a közösség erejét
megmutató megoldások kimunkálása. Az a feltételezés áll e vállalkozás hátterében, hogy a kor-
társcsoportoknak, így az iskolai osztályközösségeknek is természetes igénye, hogy elõre szeret-
nének lépni az összetartozás és az otthonosság kívánt szintjének megteremtése terén.

Jómagam e sok évtized alatt mindig egy felfedezõ kaland izgalmával ismerkedtem az
újabb és újabb közösségekkel, melyek kivétel nélkül mindig meg tudtak ajándékozni a maguk
megismételhetetlen eredetiségébõl eredõ egyszeri élményekkel, amelyek új összefüggések-
kel gyarapították általános ismereteimet. E sajátos kalandvágyamnak és a csoportok erejébe
vetett hitemnek tán legfontosabb forrása az a biztonság és öröm, amit a második világháború
borzalmait követõen iskolásként osztálytársaim szoros együttesében sok éven át személyesen
megtapasztalhattam, mint az akkoriban kivételesen demokratikus légkörû iskolánk és hozzá-
értõ, figyelmes nevelõink adományát. Legjobb barátaim máig egykori osztálytársaim közül
kerülnek ki, évente most is több ízben találkozunk, s ilyenkor hazatérnek köreinkbe a külföld-
re szakadt társaink is. Azt hiszem, bátran mondhatom, engem az osztályközösség, amibe
nyolc éven át tartoztam, egy életre szóló útravalóval ajándékozott meg.

Az iskolai feltételek között – a közösségeknek elkötelezett nevelõk személyében a spon-
tán csoporttörténések hatásához – hozzáadódik egy többlet, ami nem egyéb, mint az a pro-
fesszionális erõ, amely képes hozzáértõ módon konstruktív irányba terelni és menedzselni az
öntörvényû csoportdinamikai folyamatot.

Az Osztálytükör címû módszerbemutató tanároknak, nevelõknek, iskolapszichológusok-
nak, ifjúsági szakembereknek kínál ízelítõt abból, hogy a Mérei-projekt elsajátítása és alkal-
mazása miként járulhat hozzá csoportvezetõi készségeik, szemléletük és eszköztáruk pro-
fesszionális bõvítéséhez és elmélyítéséhez.

Ehhez kívánok jókedvû, eredményes haladást önmaguk és növendékeik javára!
Járó Katalin

Járó Katalin és Sarkadi-Nagy Szilvia a modellosztály tréningjén
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Melléklet 3. Képzési tájékoztató
a Problémafeltárás és konfliktusrendezés

tanulócsoportban címû
pedagógus-továbbképzési programról

Mérei Szociometriai Mûhely Egyesület

A konfliktusok azonosítása és rendezése fontos témája a neveléstudománynak, és tenniva-
lója a hétköznapi gyakorlatnak, amelyhez sokat meríthet a pszichológia terén felhalmozott
eljárásokból. A csoportmódszerek, s ezen belül a szociometria alkalmazásában még jelen-
tõs tartalékok állnak rendelkezésre és várnak kiaknázásra. Ehhez napjainkban kedvezõ fel-
tételeket jelent a kompetenciaalapú oktatás koncepciója, s azon belül az olyan kiemelt
kulcskompetenciák fejlesztése, mint a szociális életviteli, valamint az életpálya-építési

kompetencia.
A „Közösségek tükörben” program – mely 2008 óta Mérei-projekt nevet viseli – egy

szociometriai helyzetfeltárásra épülõ csapatépítõ és problémakezelõ eljárás, amely a min-
denkori csoportvezetõ nevelõ irányításával és egy külsõ szakérõ közremûködésével valósul
meg. A többlépcsõs program keretében iskolai osztályok lehetõséget kapnak arra, hogy
a fejlõdésük egy adott szakaszán a szociometriai tükör révén szembesüljenek az értékeik-
kel, mûködõ és lappangó erõforrásaikkal, az egyének számára kínálkozó szereplehetõségek-
kel, valamint azonosítsák az aktuálisan megoldásra váró feladataikat, s az együttmûködést
megzavaró nyílt és lappangó feszültségeiket. A jelen képzés a projekt szakszerû lebonyolí-
tására készít fel. Elvégzése csoportszakértõi ismeretek és jártasságok megszerzését jelenti,
melyek által a részvevõk alkalmassá válnak fiatalok csoportjainak támogatására. Mindenek-
elõtt abban az etikai kockázatoktól sem mentes komplex folyamatban, amikor erre a célra ki-
dolgozott foglalkozások során – szembesülve a szociometrikus tükörrel – együtt megisme-
rik és nyilvánosan megbeszélik a felmért helyzetet, benne a tagok a saját helyüket és
lehetõségeiket, majd hozzálátnak, hogy közös erõvel keressenek és találjanak megoldást az
azonosított problémák, konfliktusok rendezésére. A csoportszakértõi közremûködéssel
megvalósuló tükörbe nézés egy kivételes érzelmi telítettségû, az együttes problémamegol-
dás és az egymást segítés lappangó tartalékait felébresztõ kreatív epizód a csoportok életé-
ben. A problémák feltárása, az osztálytükörbe foglalt korrekt diagnózis képezi az alapját
a következõ lépésekben megvalósuló csapatépítõ, problémákat rendezõ, a társas kompeten-
ciák gyakorlásához alkalmat adó fejlesztõ foglalkozásoknak. A program elsajátítása attól
igazán hatékony, hogy a résztvevõk élesben kipróbálják az alkalmazását egy maguk által vá-
lasztott modell osztályban oktatói irányítás mellett.
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1. A képzés elméleti és módszertörténeti alapozással indul, megismertet az iskolai osz-
tályban érvényesülõ szociálpszichológiai jelenségekkel, valamint a szociometriai vizsgáló-
dás nemzetközi és hazai történetével. Ezen belül hangsúlyosan a Mérei-féle több szempontú,
valamint hierarchikus szociometria kerül összehasonlításra, mint a fejlesztõ programban
a helyzetfeltárás, a diagnózis elkészítésének eszközei.

2. A képzés gyakorlati része a választott modellcsoporttal folytatott önálló terepmunká-

ra épül, melynek minden szakasza az oktatóval személyesen és e-mailben folytatott konzultá-
ció keretei között valósul meg. Gyakorolható a csoportokkal való szerzõdéskötés, a két szak-
ember közötti kapcsolattartás, a kérdõív összeállítása, a szociometrikus adatok elemzése, az
osztálybeli érték-, szerep- és kapcsolatrendszerben (szociogram, hierogram) való tájékozó-
dás, az osztálytükör elkészítése, az erõsségek és a problémák diagnosztizálása. A korrekt diag-
nózishoz a hierarchikus szociometria adatainak számítógépes feldolgozása, az ún. KT-prog-
ramcsomag szolgáltatja a rendezett, értelmezésre elõkészített táblázatokat, ábrákat. A képzés
magában foglalja a program adatbeviteli és eredményleolvasó perifériájának kezelését a mo-
dellcsoportokkal való munka során.

3. A képzés második részében a résztvevõk közvetlen tapasztalatokat szereznek az osz-
tálytükör feldolgozására szolgáló ön- és helyzetismereti, valamint problémamegoldó cso-

portfoglalkozások levezetése terén, amely a szociális kompetenciák fejlesztésének egyfajta
laboratóriuma. Részt vesznek végül a problémák megoldására, a csoportbeli viszonyok fej-
lesztésére irányuló hosszabb távú pedagógiai stratégia kidolgozásában. A kurzus érzékelhe-
tõvé teszi, hogy a KT-program alkalmazása a szakmai hozzáértés mellett nagyfokú etikai ér-
zékenységet és felelõsségteljes együttmûködést kíván meg minden alkalmazótól.

A résztvevõk élményszerûen megtapasztalhatják, hogy 60 órás akkreditált pedagógus-to-
vábbképzési program elvégzése hozzájárul, hogy jobban megismerjék a tanulócsoportokban
zajló folyamatokat, osztályfõnökként hatékonyabb vezetõkké válhatnak, mélyülhet a csoport-
tal való kommunikációjuk. Egyre eredményesebben tudják pedagógiai fejlesztõ és mentál-
higiénés céloknak megfelelõen felhasználni a közösségek problémamegoldó erõforrásait,

a szolidaritás, a segítõkészség bennük rejlõ tartalékait.



MÉREI-PROJEKT: szociometria alapú csoportdiagnosztika
és a szociális kompetenciák fejlesztése (szórólap)

ISKOLAI ÉLMÉNYEK KEZELT

PROBLÉMÁK

CSOPORTKOMPETENCIÁK

EGYMÁS TÁMOGATÁSÁRA

A társas együttlét
örömei múléko-
nyak

A társas örömök megújítása, megszi-
lárdítása közös feladatok és élmények
révén, az eltérõ társas szükségletek meg-
hallgatása, figyelembevétele, az eredmé-

nyek elismerése, megünneplése.

Teljesítmény-
szorongás

Szorongásoptimalizálás – az egyéni kü-
lönbségek empatikus elfogadása, az ér-
tékes sajátosságok elismerése, a reális
önismeret, a képességekhez illõ elvárá-
sok kialakulásának jóindulatú kritikai

támogatása

Kiközösítettség, pe-
remhelyzet

Peremhelyzet megszüntetése, szerep- és
stílusváltoztatás támogatása
a korábbi elõítéletek felülvizsgálata,

a személyes igények tisztelete,
a társak mélyebb megismerése

és elfogadása révén

Klikkek elkülönülé-
se és ellenségeske-
dése

Konfliktusrendezés – a helyzet elemzé-
se, a résztvevõk indítékainak tisztázása,
az értékkülönbségek kölcsönös tisztele-

te és az igények egyeztetése konszenzu-

sok keresése útján

Verbális és fizikai
durvaság a kom-
munikációban, elõ-
ítéletek, intoleran-
cia

Az ön és a társ védelemének készségei,
az erõszak leszerelésének kommunika-
tív eszközei, a szolidaritás személyes és
nyilvános kifejezése, aktív kiállás, fel-
lépés a társ mellett

Iskolai és tanári ere-
detû stressz

Az iskolai stressz kezelése – a diákigé-
nyek nyílt képviselete megfelelõ fóru-
mokon, érdekérvényesítés, érvelés, tár-

gyalókészség, konszenzuskeresés
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Melléklet 4. Képzési tájékoztató tanároknak:
Osztályok tükörben

– közösségépítés, problémák rendezése,
társas készségek fejlesztése a csapat erejével

A képzés idõtartama: 30 óra

A kurzus célja:
Iskolai osztályokban mûködõ pedagógusok gazdagítsák elméleti és módszertani ismereteiket
abban a témában, miképpen fejlõdik és fejleszthetõ a tanulók személyisége, szociális kompe-
tenciái a kortárs csoportban és a csoport mint hatótényezõ közremûködésével. Hogyan teremt-
hetõ az osztályokban olyan légkör, amely éppen azáltal kedvez az oktató-nevelõ munkának,
az eredményes tanulásnak, hogy a tanulók szívesen járnak oda, örömmel találkoznak és tevé-
kenykednek együtt, büszkék közös eredményekre.

1. Szerezzenek új ismereteket arról, milyen módon vesznek részt az iskolai osztályok,
mint az oktatásra, a tudás és a kultúra közvetítésére hivatott intézmények elsõdleges
formális egységei, amelyek egyúttal mindig a tanulók társas szükségletei kielégítésére
spontán szervezõdõ kortárscsoportokként is mûködnek, épp e kettõsség révén az ott ta-
nulók személyiségének kibontakozásában. A szocializációban más hatások mellett mi-
lyen szerep hárul az osztályokban ható tényezõkre és csoportfolyamatokra, amilyen
a nevelõi irányítás, a közösségben kimunkált értékek, normák, az együttlét, az odatarto-
zás és a baráti kapcsolatok örömei, a szerephierarchiában és a kapcsolati hálóban elfog-
lalt elõnyösebb vagy hátrányosabb társas pozíció, a részvétel és érintettség a belsõ ver-
sengésekben és külsõ ütközésekben?

2. Ismerjenek meg és próbáljanak ki olyan fejlesztõ módszereket, amelyek azáltal teszik
lehetõvé a csoportfolyamatok pedagógiai menedzselését, hogy módot adnak a kö-
zösségnek egyrészt a helyzetük, az értékeik, erõsségeik és az aktuális feszültségek és
gondok öntevékeny feltárására, megnevezésére. Beavatnak abba, milyen a hangulat,
a kohézió, milyen értékek mentén érvényesül a hangadók befolyása, milyen baráti kap-
csolatok és körök alakultak ki, milyen elõnyös, illetve hátrányos szerepekben valósul
meg a tanulók részvétele az közösség életében. Alkalmasak e módszerek másrészt
arra, hogy a feltárt új információk és összefüggések tükrében különbözõ osztályszintû
és kiscsoportos helyzet- és önismereti beszélgetések keretében pedagógiailag kontrol-
lált feltételek között együtt keressék a színes közösséggé, jó csapattá válás útjait, új tár-
sas kompetenciák elsajátításának lehetõségeit, valamint az aktuális problémák kezelé-
sének módját.
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A bemutatásra kerülõ szemlélet és módszerek kiindulópontja az a feltevés, hogy minden ifjú-
sági társulásban munkál az a szociális alapszükséglet, hogy összetartó, a tagjait befogadó,
a személyes ambícióknak teret adó, jókedvû, érdekes dolgokkal foglalkozó, problémáit önte-
vékenyen megoldó, ún. „jó csapattá” váljon. Olyan hellyé, ahol jó találkozni és együtt lenni,
s amire késõbb jó lesz emlékezni is. E törekvés kielégítése ugyanakkor egy igen dinamikus –
az örömök mellett számos külsõ társadalmi, intézményi és belsõ feszültséget mobilizáló,
egyeseknek személyes gondokat jelentõ – meglehetõsen komplex folyamat. Az egyes osztá-
lyok belsõ életébe, kapcsolatrendszerébe, az iskolához, a tanuláshoz, a szabadidõhöz, más
osztályokhoz, az osztályfõnökhöz és a szaktanárokhoz fûzõdõ viszonyrendszerébe való tré-
ning jellegû csoportfejlesztõ pedagógiai beavatkozás a hazai gyakorlatban nem egy megszo-
kott eljárás. A problémák közös feltárása és megbeszélése szûkebb és tágabb együttesekben
egy kivételes, a részt vevõ tanulókat érzelmileg mélyen érintõ, tõlük érett felelõs részvételt kí-
vánó helyzet. A folyamat menedzselése, a feladatot vállaló pedagógusoktól speciális vezetõi
kompetenciákat igényel, amelyek révén szakszerûen mozgósítható csoportok önfejlesztõ po-
tenciálja, a bennük munkáló spontán kreatív problémamegoldó és társas támogató erõforrá-
sok.

A kurzus tematikája:
� Az iskolai osztályok többszintû tanulmányozásának lehetõségei, ezen belül a peda-

gógiai, a szociálpszichológiai és a mikroszociológiai megközelítések.
� A csoportok életének és mûködésének szintjei: a megfigyelhetõ, jól látható, jelensé-

gek, viselkedések; a tanulók számára élmény szinten átélhetõ és ható gondolati képze-
tek és érzelmek, amelyek megjelenítik a csoport egészét és benne a saját szerepüket,
a szerepstruktúrában és az érzelmi hálóban elfoglalt helyüket; a csoportstruktúra és di-
namika alakulására ható rejtettebb folyamatok.

� Néhány csoportdiagnosztikai eljárás: mint pl. a hangulatelemzés, az egyszerû,
a több szempontú és a hierarchikus szociometria, a kapcsolati elemzés rajzos és gya-
korlati formái. Különös tekintettel azokra, amelyekben a feltárást pedagógiai irányítás
mellett a csoport önállóan tudja elvégezni.

� A csoportmódszerek, kitüntetetten a problémafeltáró és -rendezõ helyzet- és önisme-
reti tükröt tartó és kompetenciafejlesztõ beszélgetések alkalmazásának objektív tár-
gyi, idõbeli és szubjektív személyi feltételei, kedvezõ és óvatosságot kívánó hátráltató
körülmények.

� A csoportmunka, az ott pedagógiailag kontrollált feltételek mellett átélhetõ együttes
élmény, mint a szocializációnak, különbözõ szociális készségek, kompetenciák – el-
fogadás, tolerancia, társas helyzet – és önismeret, közös döntéshozatal, tárgyalás- és vi-
takultúra, érdekérvényesítés, konfliktusrendezés, együttérzés, empátia, kölcsönös tá-
masznyújtás tanulásának, gyakorlásának egyik hatékony mûhelye.

� A csoportmunka eredményességében, az együttmûködés serkentésében, a kívülrõl ho-
zott és a helyszínen keletkezõ feszültségek kezelésében közremûködõ hatótényezõk:
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a „jó csapat” filozófia, a fejlõdés elv, a „jóindulat szerzõdések”, a bizalom mindenkit
elfogadó nyelvezete, a problémákról való nyílt tárgyilagos beszéd, a változás lehetõsé-
gét hirdetõ pozitív közelítés.

� A közös és egyéni problémák nyilvános megbeszélésének szakmaetikai kérdései:
a hozam és a kockázatok mérlegelése; a rászorulók védelmének biztosítása; a potenciá-
lis veszélyek megelõzésének, illetve csökkentésének módszerei; a mûködõképes szer-
zõdések technikája.

� A csoportos problémakezelõ beszélgetések hasznosítása a csapatépítésen, a légkör ja-
vításán, az aktuális problémák kezelésén túl más pedagógiai feladatok során. Pl. az
egészségnevelés, a pályaválasztás, az integráció, a tehetséges és SNI-tanulók támoga-
tása stb. terén.

A képzés módszere:
A kontaktórákon a saját nevelõi és személyes tapasztalatok felhasználásával elsõsorban inter-
aktív módon beszélgetve ismerkedünk az iskolai osztályok tanulmányozásának lehetõsé-
geivel. Modellosztályok eseteinek és kutatási eredmények erre a célra elõkészített és de-
monstrált anyagainak – hangulatfeltárások, grafikonok, ábrák, diákrajzok, szociogramok,
osztálytükrök – felhasználásával együtt elemezzük, hogyan tölti be egy-egy adott csoport a ket-
tõs természetébõl eredõ funkcióit. Milyen a hangulat, a légkör általában, mennyire kedvelik
csoportjukat az odajáró tanulók, milyen iskolai és kortárs értékek válhattak meghatározóvá,
milyen hierarchikus szerepstruktúra és milyen kapcsolati háló mûködteti a kialakult rend-
szert, és hogyan viszonyulnak egymáshoz a különbözõ értékeket és érdekeket képviselõ
kisebb csoportok. Egyéni részvételi profilok, szociogramok, élménybeszámolók és gyerekraj-
zok tükrében alkotunk képet arról, hogyan formálódik ennek során az egyes tanulók elõnyö-
sebb vagy hátrányosabb társas pozíciója: státusa, szerepe, presztízse, népszerûsége, befoga-
dottsága? Hogyan élik meg kivételes helyzetüket a kiválasztottak, a valamiben tehetségesek
az egyik oldalon, illetve a valamiért megbélyegzettek a másikon, s valójában mi állhat a mel-
lõzöttség, az érzelmi kiközösítés és a társas izolálás hátterében? Csoportvita és szituációs
játék keretei között keresünk alternatív pedagógiai megoldásokat tipikus tanár-diák, tantestü-
let-osztály, osztályok közötti és osztályon belüli konfliktusok és egyéni beilleszkedési problé-
mák olyan megoldásaira, melyekben aktív szerep hárul a társak részvételére, a problémák jó-
indulatú, tárgyilagos, nyílt és õszinte megbeszélésére, hol az egész osztály szintjén, hol pedig
kisebb csoportok bevonásával.

A hallgatók a kurzus idõtartama alatt saját nevelõi praxisukban kipróbálják a helyzet-
elemzésre és problémakezelésre irányuló csoportmunka egyik általuk választott formáját,
melyhez online konzultációt vehetnek igénybe. Munkájukról rövid dokumentált írásos beszá-
molót készítenek, melyrõl visszajelzést kapnak.

A közös és egyéni munkát a kurzus elején, illetve a folyamat közben online elérhetõ írá-
sos szakmai segédletek – olvasmányok, gyakorlatok leírása, irodalomjegyzék – támogatják.

Járó Katalin: Osztálytükör
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Ajánlás: A kurzus pedagógusoknak – elsõsorban gyakorló és leendõ osztályfõnökök-
nek – ajánlott, továbbá mindenkinek, akit érdekel a csoportok mûködése, dinamikája, önirá-
nyítási és önfejlesztési potenciálja, a rájuk gyakorolt pedagógiai hatások természete, a veze-
tés, az értékátadás, a meggyõzés, az ellenállások, szembeszegülések és a tanulók közötti
konfliktusok kezelésének kérdései, az iskolai demokrácia sejtszintû mûködése és annak peda-
gógiai befolyásolása.

Járó Katalin
Budapest, 2014. február 15.
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Melléklet 5. Mérei Szociometriai Mûhely Egyesület
(MSZME)

Az Egyesület névadója Mérei Ferenc (1909–1986), nemzetközi hírû
tudós, aki a pszichológia számos területét termékenyítette meg mara-
dandó gondolatokkal és eredeti módszerekkel. Csoportpszichológiai
munkássága során leírta és elemezte az együttes élmény jelenségét,
valamint kifejlesztette a társas kölcsönhatások feltárására alkalmas
mérõeszközt, az ún. több szempontú szociometriát. Az Egyesület
a maga tevékenységében kiinduló szellemi hagyatéknak tekinti Mé-
rei Ferenc alkotását.

Az Egyesület célja: a szociometriát (több szempontú, hierarchikus) alkalmazó csoport-
szakértõk összefogásával, számukra szakmai kommunikáció, fórum és együttmûködés bizto-
sításával elõsegíteni, hogy

� tudományosan megalapozott korszerû mérõeszközöket fejlesszen ki,

� valamint munkáljon ki és terjesszen el ezekre épülõ hatékony problémakezelõ eljáráso-
kat.

A csoportfeltáró, diagnosztikus módszerek és a rájuk épülõ csapatépítõ, közösségfejlesztõ

és konfliktuskezelõ technikák alkalmasak napjaink különbözõ társadalmi intézményeiben –
kisebb-nagyobb vállalkozások, iskolák, civil szervezõdések – folyó tevékenységek hatékony-
ságának növelésére, a légkör, a munkatársi együttmûködés optimalizálására, kreatív csapa-
tok, tevékeny és összetartó közösségek kialakítására. Általuk egyre szélesebb körben terjed-
het el a minõségbiztosításnak a helyzetelemzésre, a szervezetek önismeretére, a problémák
hiteles azonosítására épülõ megközelítése, elmélyülhet az elakadások és konfliktusok rende-
zésének korszerû, a megegyezések közös kimunkálására építõ – szerzõdéses – kultúrája, a ta-
nulószervezetek mûködésformája, továbbá az ún. társadalmi felelõsségvállalás.

Az Egyesület feladatának tekinti, hogy ezek az eljárások
1. egyre szélesebb körben váljanak ismertté, kapjanak helyet a társadalomtudományi szak-

emberek – szervezetfejlesztõk, pedagógusok, pszichológusok, szociológusok, trénerek
– professzionális eszköztárában, hozzáférhetõk legyenek az érdeklõdõk számára,

2. gyakorlati alkalmazásuk terjedjen el különbözõ szervezetek – kisebb-nagyobb vállal-
kozások, cégek, iskolák, civil szervezõdések stb. – minõség-ellenõrzõ praxisában,
mint egy fontos, a hatékonyságot növelõ helyzetfeltáró valamint problémakezelõ, lég-
kör optimalizáló megközelítés, módszeregyüttes.

3. elméleti és empirikus kutatási tudományos megalapozásuk továbbfejlesztése kapjon
ösztönzést és fórumot.
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A MSZME tevékenységei

� szakmai szolgáltatások, konzultáció a tagság számára,

� széles körû szakmai tájékoztatás, rendezvények szervezése,

� elméleti és empirikus csoport- és szervezetkutatás,

� csoportmódszerek fejlesztése,

� csoportszakértõk képzése, felkészítés a Mérei-projekt levezetésére,

� kutatás és fejlesztés (standardok, szoftverek, technikák és eszközök fejlesztése, vala-
mint az ehhez szükséges kutatások),

� szakanyagok, kiadványok készítése és terjesztése,

� szaktanácsadás, szakértõi tevékenység,

� szervezetdiagnosztikai, konfliktuskezelõ, közösség- és csapatépítõ szolgáltatások,
a Mérei-projekt terjesztése,

� kapcsolatok létesítése és fenntartása hasonló tevékenységû hazai és nemzetközi, más
országbeli szervezetekkel.

Sorainkba várunk szeretettel minden érdeklõdõ pedagógust, iskolapszichológust!
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