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RUDAS JÁNOS: DELFI ÖRÖKÖSEI 
 
 

 
1) A CSOPORT ÉS AHONNAN JÖTT 
 

a. Milyen csoportokról lesz szó 
 
A kiscsoport olyan emberek együttese, amelyben a résztvevő egyének egymást közvetlenül érzékelik, s egymással 
folyamatosan vagy rendszeresen interakcióba lépnek. 
 
Az önismereti csoport sajátosságai,  
-célja tagjainak fejlesztése 
-szándékosan alakul, intézményesült csoport 
-magába sűríti az emberi élet és egyéb csoportok fő fázisait: keletkezés, növekedés, leépülés és elmúlás 
-a célját önmaga valósítja meg, az interakcióban lévő egyének csoportja a változás serkentője, kerete 
 
Nem azonos az emberierőforrás-fejlesztés és a szervezetfejlesztés keretében működő csoportokkal, de az ilyen 
csoportok is bizonyos fázisokban önism. csoportként működnek 
 
Különbözik a pszichoterápiás csoportoktól is, mert a hétköznapi élet és nem a patológiás viselkedés javítása a 
feladata, de a folyamat lényege azonos: 
 
-az emberi alkalmazkodás javítása 
-gyógyítás, ill. fejlesztés 
-beavatkozási pontja a személyiség 
-a beav. eszköze a csoport 
-intrapszichés és interperszonális folyamatok 
-azonos módszerek, technikák 
 

b. A kezdetek 
A mai értelemben vett önismereti csoportok elődjét az újkorban, a huszadik század közepén találjuk meg. 
-Elsőként Joseph H Pratt tüdőgyógyász dolgozott ki programot betegei kórházon kívüli kezelésére, társas órákat 
tartott, amelyek javították a betegek hangulatát, bátorították őket. 
-Sigmund Freud tíztagú tanulmányi csoportot szervezett, ahol fantáziáikat, élettapasztalataikat tárák fel 
egymásnak. Freud kétféle csoportot különböztetett meg, a vezető nélküli tömeget, és a vezetőközpontú csoportot, 
ami a család leképződéseként működik. 
 

c. Lewin köpenye és a folytatás 
-Kurt Lewin az első világháború után a berlini egyetem pszichológiai tanszékén dolgozott, majd emigrált az 
USA-ba, ő alapozta meg a napjainkban folyó emberi erőforrás-feltáró tréningeket, vezetőképzőket. Létrehozta a 
Csoportdinamikai Kutatóközpontot, és konferenciát szervezett, ahol az emberi kapcsolatok fejlesztésének új 
módszere alakult ki, mely a viselkedésről tett visszajelzéseken (feedback) alapul. 
 
Még két jelentősebb áramlat is elindult a második világháború után: 
-Londoni Tavistock intéze: vezérelvük a csoport egészként kezelése, a csoportdinamika 
-Kaliforniai áramlat: a csoporttagra, az egyénre összpontosítanak 
 

d. „Találkozások” 
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A hatvanas években a „csoportozás” tömegessé vált, létrejöttek az encounter-csoportok, (a szó tükörfordítása: 
találkozások), hogy módot adjanak az embereknek az intim együttlétre, önmaguk feltárására, mert a hagyományos, 
biztos életmód a korban bizonytalanná és viszonylagossá vált. 
Az önismereti csoport populárissá vált, beépült a média által közvetített kultúrába, tömegesen burjánzott, a 
csoportvezetés laicizálódott. 
 
2) AZ EGYÉN A CSOPORTBAN 
 

a. A kínálati oldal 
Miért mennek az emberek a csoportba? 
A. P. Hare tipológiája szerint a csoportok céljuk és funkciójuk szerint: 
1. Mély hatás-független program. Maga a változás a cél, a személyiség mélyebb rétegeit tudják megmozgatni, 
nincs külső cél. 
2. Felületes hatás-független program. Felüdülést, közösségi élményt, testi-lelki kondíció javítását célozza meg, 
nálunk, a közművelődési intézményekben találkozunk vele. 
3. Mély hatás-integrált program. Általában tágabb program részeként működik, hazánkban klinikai 
körülmények között fordul elő, ill. alaposabb képzést adó tanfolyamoknál. 
4. Felületes hatás-integrált program. Különböző oktatási-képzési formák, szakember továbbképzés, jól körülírt 
konkrét célja van. 
 

b. „Ismerd meg önmagad” 
Miért megy valaki önismereti csoportba?  
-Meg akarja ismerni önmagát, ez a fejlett élőlények keresési-kutatási ösztönében, kíváncsiságában gyökeredzik, 
az embernél pedig megfigyelhető a kíváncsiság önmagára való irányulása. Tehát a kutatás tárgya nem csak a 
külső világ, hanem az énünk is. 
-Másik hajtóerő a tudatosság vágya, a cselekedetek, viselkedés megmagyarázása, ennek kiemel területe az emberi 
kapcsolatok, személyközi viszonyok. 
-Mindenkinek szüksége van önismeretre, de vannak olyan szakmák, ahol nem lehet működni magas szintű 
önismeret nélkül. 
 -Társas szerepeinkben is alapvető az önismeret, hiszen magunkat használjuk eszközként a kapcsolat 
kiépítésében, fenntartásában. 
 

c. Az önismereti kerék 
Hogyan fejlesztjük önmagunkat? 
Miller, Nunally, Wackman - önismereti kerék 
 
 
 ÉRZET 
 
 
CSELEKVÉS     ÉRTELMEZÉS 
 
 
 
    
        SZÁNDÉK                            ÉRZÉS 
 
Érzet: az érzékszerveink által felfogott ingerekből nyert információk. 
Értelmezés: az érzékszerveink által közvetített információknak jelentést tulajdonítunk, múltbeli tapasztalatainkhoz 
társítjuk érzelmeinket, és közöljük a velük kapcsolatban keletkezett hipotéziseinket, benyomásainkat. 
Érzés: érzelmi, indulati állapotunk megtapasztalása, az érzetekre adott válaszként jelentkezik, de nem gondolati, 
logikai jellegű, mint az értelmezés. 
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Szándék: a személy akarati szférájának kifejeződése, utalás arra, hogy mit kívánunk. 
Cselekvés: aktivitás, szavakban megnyilvánuló vagy szavak nélküli viselkedést jelent, azt, hogy valamit teszünk. 
 
Hiányos önismereti kerék változatai: 
Értelmezés - cselekvés: Itt ítélkezünk, és ennek megfelelően cselekszünk, nem tisztázzuk, tudatosítjuk 
szándékainkat, érzéseinket. 
Értelmezés – érzés – cselekvés: Itt az érzelmek világa bevonódik az információs folyamatba, de hiányzik a külső 
világ, az ingerek érzékelése, az ilyen ember túl sokat töpreng. 
Érzékelés – érzés – cselekvés: Itt kimarad a gondolkodás, és a tudatos szándék, az ilyen ember csak érzelmileg 
reagál az érzetekre. 
Értelmezés – érzés: Itt a cselekvés hiánya a feltűnő, a gondolati, érzelmi gazdagság nem fordul át cselekvésbe. 
 

d. Johari-ablak 
Milyen konkrét célokat akarunk elérni, az önismeret-fejlesztésen kívül? 
E célokat szemlélteti a Joseph Luft és Harrington Ingham által kidolgozott Johari-ablak. 
Ez egy kétdimenziós diagram, egyik dimenzió az alany, másik a róla való tudás (ismert v. nem ismert). 
 
Személyiségünk négy mezőre osztható: 
 
1 nyílt terület, amely mások számára is észlelhető 
2 rejtett terület, melyet szándékosan rejtünk mások elől 
3 vak terület, amelyet mások észlelnek, de mi magunk nem 
4 ismeretlen terület, amelynek sem mi, sem mások nincsenek tudatában. 
  
A mezők közötti határok függenek 

- az egyéntől 
- a történeti előzményektől 
- a szituációtól 
- az én és mások közötti kapcsolat jellegétől 

  
A csoportos önismeret-szerzési folyamatban a határokat megismerjük, és azok úgy tolódnak el, hogy növekszik a 
nyílt terület. 
  
             ÉN 
      Ismerem               Nem ismerem 
 
   
 
 
                       Ismerik 
 
MÁSOK 
 
 

        Nem ismerik 
         

 
 
 
 
 
 

NYÍLT               VAK 
TERÜLET          TERÜLET 
 
 
 
 
REJTETT       ISMERETLEN 
TERÜLET        TERÜLET           
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A határok a következő szakaszokon mennek át: 

1. régi határok felolvadnak 
2. a csoporttag új ismeretekhez jut önmagáról, és ezeket beépíti viselkedésébe 
3. az új szinteken kialakult határokat újra fagyasztja 

 
A Johari-ablak, modellált tanulási folyamat csak akkor működik, ha 

- aktív a befogadás 
- az egyes mezők határai visszajelzéssel (feedback) történő módosítása csak az egész rendszer keretében, 

koordináltan lehetséges 
- a visszajelzések kétirányúsága és kölcsönössége tudja megteremteni a bizalom és a csere légkörét, ami 

nélkül az olvadás nem lehetséges. 
 

e. Ki hogyan tanul? 
Az önismereti csoportokban lezajló események lényege a tanulás. Mely tényezők befolyásolják a tanulást? 
 
A csoportokban elsősorban a következő területeken idézhető ellő pozitív változás: 

1. személyközi nyitottság: a módszerek, amelyekkel másokhoz viszonyulnak 
2. én-azonosság növekedése: növekvő önbecsülés, önértékelés, belülről irányítottság 
3. tolerancia és elfogadás mások véleményével, hibáival kapcsolatban 
4. személyes problémakezelő stratégiák: problémák letagadása helyett szembenéző attitűd 
5. humanista célok irányába változnak a résztvevők érdekei 

 
Bizonyos előzetes motivációs és személyiségtényezők összefüggenek a tanulás mértékével, azokra, akik egy 
csoport befejezésekor „sokat tanultak”, a következő sajátosságok érvényesek: 

3) A kezdetkor elégedetlenek önmagukkal, nagy várakozásaik vannak, mert úgy vélik, hogy a csoport fogja 
megoldani azokat. 

4) Feladatorientált beállítódással jönnek a csoportba, a változást is nagyra értékelik, értékrendszerükben 
nagyobb helyet foglalnak el a hedonista értékek. 

5) Azok a személyek, akik gyengébbek a problémakezelési stratégiákban, a pozitív énképben, az 
önbecsülésben, általában nagyobb hozadékot érnek el a csoportfolyamat végére. 

 
Különböző mechanizmusok léteznek, amelyek a tanulást létrehozzák: 

1. érzések kifejezése: nem bizonyított az összefüggés közte és a tanulás mértéke között, de az érzelmek 
kifejezése feszültségoldó és jó érzésekhez vezet, és ezért reményeket kelt a kedvező változások iránt. 

2. önfeltárás: ez sem önmagában értékelhető tanulási eszköz, nagyon fontos, hogy a csoporttagok kognitív 
(értelmi) szinten is képesek legyenek hasznosítani az önfeltárás eredményeit. 

3. visszajelzés: hatása csak akkor szignifikáns, ha a visszajelzést igénybevevőnél kognitív szintű válasz 
észlelhető, ha önfeltárással és annak értelmi feldolgozásával társul. 

4. kognitív tanulás: nagyon fontos a szerepe, az érzelmekkel is kísért gondolati ráébredés, az aktív belátás 
vezet az érdemleges tanuláshoz. A puszta információ feldolgozása nem elegendő a pozitív változások 
eléréséhez. 

5. közösségélmény, másoknak való segíteni tudás, és a nézői helyzet (vagyis mikor mások önfeltárását 
használjuk fel a belátás forrásaként): kisebb jelentőségű tanulási mechanizmusok 

 
A tanulás megőrzése, tartóssága:  
A résztvevők visszatérve eredeti környezetükbe, sokszor visszatérnek eredeti viselkedésmódjaikhoz, annak 
ellenére, hogy ezek a csoport hatására megváltoztak. 
 
A megőrző csoporttagoknál a következő tulajdonságokat tapasztalták: 
1. új viselkedési módok kipróbálása a csoportban 
2. új viselkedési módok kipróbálása az eredeti környezetben 
3. saját viselkedés és kommunikáció csiszolása, a csoportban kapott reflekciók hatására 
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4. nyitott, önfeltáró beszélgetések a megélt változásokról 
5. tudatosan vállalt, aktív és szembenéző reagálás fontos eseményeknél 
6. az újonnan tanult viselkedéseket kísérő jó érzés, elégedettség, megnőtt önbecsülés. 

 
b. A változás tényezői 

A változás bonyolult és egyéni folyamat, tényezők összhatásának eredője, egyéni, mert minden személy 
különböző, mégis vannak általánosítható tapasztalatok. 
 
Yalom szerint a változás tényezői: 

6) A remény sugallata: előzetes várakozások. Nagy szerepük lehet az előzetes ismereteknek, híreknek, erre a 
csoport előkészítése, az előzetes interjúk, az úm. nulladik ülés alkalmas.- 
a. -Menet közben főleg a közvetlen személyes tapasztalatok számítanak, jó hatása van, ha a csoporttagok 

egymáson változásokat vesznek észre. Ahol a részvétel kötelező, ott kialakulhat az önismerettel szembeni 
ellenállás, az ilyen egyén gyakran kimarad a csoportból, vagy megfertőzheti a többieket is, ilyenkor jobb 
tőle valahogy megválni. 

b. -A csoportvezető szerepe is nagy a remény fenntartásában, mindenekelőtt önmagában és módszerében kell 
bíznia, s ezt a bizalmat sugároznia. 

7) Egyetemesség és különbözőség: Az emberek a csoportban találkoznak mások problémáival, hibáival, és 
rájönnek, hogy ezek nem egyediek, ezekkel mindenki küszködik. Egyúttal arra is rájön, hogy mások is 
„normálisak”, annak ellenére, hogy eltérőek nézeteik szokásaik. 

8) Információközlés: ezek általában a csoportvezető didaktikus jellegű közlései az egyes ülések témájával 
kapcsolatban.- 
a. -A vezető csoportdinamikai beavatkozásként is használhatja ezeket a didaktikus elemeket, például, ha 

áttekinthetetlen, kezelhetetlen agresszió lép fel, ezzel a vezető az indulati mozzanatokat kognitív szintre 
emelheti. 

b. -El kell kerülni a túlmagyarázást, ez a vezető érzékenységén, önkontrollján múlik. 
9) Önzetlenség: csoportkeretek között üdítő és önbecsülést növelő érzéseket kelt. 
10) Az elsődleges családi csoport megismétlése: a csoporttagok elfogadják ezt a keretet, és olyan interakciókba 

lépnek a vezetővel és csoporttársaikkal, mintha szüleikkel, testvéreikkel lenne dolguk. A vezetővel szemben 
kialakulhat: erős függés, ellenállás, a csoporttársakkal: rivalizálás, szövetségesek keresése. Ezeket a 
jelenségeket érdemes feltárni, de az igazi változás a korrekció; az új attitűd, új viselkedésmód kialakítása. 

11) Társas készségek fejlesztése: az ember gyermek és ifjúkorában sajátítja el mintakövetéses tanulás útján a 
társas készségeket, gyakorlatilag mindenki küszködik kisebb-nagyobb mértékben e készségek hiányával 
torzulásával. A csoporthelyzet kiváló keretet nyújt e készségek felmérésére, korrekciójára, kockázatmentes 
helyzetben. 

12) Utánzó viselkedés: változatai; a vezető és a csoporttársak utánzása. A fejlesztésben tehát szerepet játszik a 
mások értékeinek átvétele, az utánzás, és ez segít az oldódásban és a csoportnormák átvételében is, általában 
nem tudatos, akaratlagos. 

13) Az interperszonális (személyközi) tanulás: a tanulás sikere az érzelmi tapasztalat és ennek kognitív 
feldolgozásán múlik, de csoportban sokkal hatékonyabb, eredményesebb lehet, ezt hívják korrektív érzelmi 
tapasztalatnak. 
A csoport úgy működik, mint a csoporttagok külső társas világának, kapcsolati mintáinak belső leképzése, 
tehát a csoporttagok behozzák a csoportba a problémáikat, melyek interakciók során nyilvánulnak meg, 
felismerhetővé, korrigálhatóvá álnak. 
A tanulási folyamat fázisai: 

1. a személy a csoport mikrovilágába jön 
2. megfelelően viselkedik, erről visszajelzéseket kap 
3. felméri viselkedése jellegét és másokra tett hatását 
4. felismeri felelősségét mindezért, megváltoztatásukért is 
5. ennek a felismerésnek a mélysége attól függ, hogy a folyamat mennyire társul emocionális mozzanatokkal 
6. a felismerés eredményeképpen a csoporttag fokozatosan változhat, vagy radikálisan új viselkedéselemeket 

építhet ki 
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7. a változás valószínűségét meghatározzák: 

• a csoporttagok változási motivációja 
• a csoportban elfoglalt hely 
• a csoporttag személyiségének rugalmassága vagy merevsége 

8. a változás ízének, veszélytelenségének megtapasztalása újabb változásokat gerjeszt 
9. az új viselkedések átépülhetnek a csoporttag külvilági személyközi kapcsolatrendszerére 

 
14) Csoportkohézió: egymás iránti pozitív érzések, mi-érzés. A csoporttagok vonzódhatnak a csoportvezető, a 

többi csoporttag vagy az egész csoport iránt. Az önismereti csoportokban ez felfokozottan mutatkozik, mert a 
csoport maga is a reális élet dimenzióinak sűrítménye. 

15) A katarzis: az érzelmek kifejezése, a csoport személyközi kapcsolatainak szerves része, de csak a megfelelő 
kognitív feldolgozással idézi elő a tanulást. 

 
 
A vezető kombinálja az eszközöket, amellyel az egyes hatótényezők elő- ill. háttérbe kerülnek, az ilyen eszközök 
közé tartoznak a strukturált gyakorlatok. 
 
 
CSOPOPRTDINAMIKAI ELEMEK 
 
 
A csoportdinamika lényege: a csoport, mint egész, mint valamilyen önismereti célból összejött emberek együttese 
működik, változik, az egyén oldaláról nem ismerhetjük meg, csak a csoport oldaláról. 
 

a. Szerepek 
Minden társ. csoport szerepek szerint is strukturálódik, háromféle szerep létezik: 

- elvárt 
- érzékelt 
- eljátszott 

 
A csoportban is különféle módokon viselkednek az emberek, magukkal hozzák korábbi élettapasztalataikat és 
szerepkészletüket, és feltételezik a csoport szerepelvárásait. 
A szerepekből épül fel a csoport informális struktúrája, és változásaik, módosulásaik adják a csoport 
szerepdinamikáját. 
A csoport munkája során az első feszültségek abból keletkeznek, hogy konfliktus támadhat az egyesek által 
eljátszott és a mások által érzékelt vagy elvárt szerep között. 
A csoport van akitől elfogad, van akitől elutasít egy adott szerepet, másokat belekényszerít elvárt szerepekbe. 
 
Mladenecz szerepkategorizálása: 
 
(A) Önirányultságú szerepek 

A csoporttagok személyes feszültségének oldására alkalmasak 
 
(a) Függőség- a vezetőtől v. más csoporttagtól 
(b) Ellenszegülés-függetlenedés 
(c) Rivalizálás-versenyzés 
(d) Kitérés-a tevékenység terelése olyan irányba, ami nem foglalkoztatja a csoportot 
(e) Párképzés-szövetségek 
(f) Kilépés-háttérbehúzódás 

 
(B) Feladatra irányuló szerepek: főleg problémamegoldásra szervezett csoportokban 

a. Kezdeményezés 
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b. Információkérés 
c. Információadás 
d. Kritikai tisztázás 
e. Összegzés 

 
(C Csoportfenntartó szerepek: 
(a) Összhangteremtés 
(b) Bátorítás 
(c) Kompromisszumkérés 
(d) Kognitív serkentés 
(e) Feszültségoldás 

 
b. Normák 

Előírások, szabályok melyekhez az egész társadalom igazodik. A norma nem az egyénre, hanem az egész 
csoportra irányul, maga a csoport alakítja ki őket, de nem tudatosan. E folyamat során kialakul a csoport egész 
kultúrája. 
Az egyén a csoportba lépve magával hozza addigi normakészletét, azokat vagy elfogadja, megerősíti a csoport, 
vagy nem, ilyenkor négy lehetőség kínálkozik: 

1. igazodni 
2. megváltoztatni a csoport normáit 
3. megmaradni deviánsnak: csak akkor maradhat az illető, ha a csoport, képes őt így elfogadni 
4. elhagyni a csoportot: ez a csopvez. felelőssége is, de van, amikor jobb, ha megy az illető 

 
A csoportnormák iránti konformitás akkor lesz valószínű, ha: 

1. a norma tárgya kétértelmű 
2. saját „közvéleményre” van szüksége 
3. az ellentétes véleményt képviselő többség nagy 
4. a csoport különösen összetartó, baráti jellegű 

 
A csoportvezetőnek nagy a szerepe a csoportnormák kialakításában, ha nem avatkozik be, azzal is befolyásolja a 
csoportot. A normaképzés főleg a kezdeti időszakban erős, és függ a csoporttagok előzetes elvárásaitól. A csop. 
normák akkor kedvezőek, ha elősegítik a célok megvalósulását. 
 

3.3 Interakciók 
Interakció az, ha két személy egymással üzenetet vált, interakciókra épül az önismereti csoportok egész működése. 
Interakciós teóriák: 
 

5. Bales 
 

(A) Társas-érzelmi viselkedés – pozitív reakciók 
1. Szolidaritást tanúsít 
2. Feszültséget old 
3. Egyetértést tanúsít 

 
(A) Feladatviselkedés – problémamegoldó kísérletek 
1. Javaslatot tesz 
2. Véleményt mond 
3. Információt közöl 

 
(A) Feladatviselkedés – kérdések 
16) Információt kér 
17) Véleményt kér 
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18) Javaslatot kér 

 
(A) Társas-érzelmi viselkedés – negatív reakciók 
1. Egyet nem értés 
2. Feszültség 
3. Ellenszegülés 

 
4. Couch, Charter a viselkedés három faktora 

 
(A) Egyéni kiválóság 
1. Autoritáriánizmus 
2. Agresszivitás 
3. Magabiztosság 
4. Elismerésre törekvés 

 
(A) Csoportcél serkentés 
1. Eredményesség 
2. Együttműködés 
3. Alkalmazkodóképesség 
4. Csoportmegoldásra törekvés 

 
(A) Csoportszociabilitás 
19) Szociabilitás 
20) Alkalmazkodóképesség 
21) Csoportelfogadásra törekvés 

 
1. Borgatta, Bales kategóriáit finomította 

 
2. Közös társas köszönetnyilvánítás 
3. Szolidaritás 
4. Feszültségoldás 
5. Méltányolás, megértés 
6. Egyetértés, együttműködés 
7. Eljárási javaslattétel 
8. Megoldás javaslat 
9. Vélemény, értékelés 
10. Önelemzés 
11. Külső helyzetekre való hivatkozás, mint áttett agresszió 
12. Tájékoztatás, kommunikáció 
13. Figyelemfelhívás, ismétlés 
14. Véleményt, értékelést kér 
15. Nem ért egyet, ellentétes álláspontot fejez ki 
16. Feszültséget mutat, segítséget kér 
17. Feszültségnövekedést mutat 
18. Ellenszegül 
19. Én-védelem 

 
20. Hare: négydimenziós interakció-folyamatelemzési modell 

 
(A) Domináns kontra alárendelő: 
1. Domináns: autokratikus kontrollt vállal föl, v. direkt javaslatokat tesz, véleményt mond 
2. Alárendelő: függőséget mutat, segítséget kér 
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(A) Pozitív kontra negatív: 
1. Pozitív: barátságosnak mutatkozik, szeretetet, egyetértést mutat 
2. Negatív: barátságtalan, ellenszegül 

 
(A) Komoly kontra kifejező: 
1. Komoly: információt ad vagy véleményt mond, egyetért 
2. Kifejező: támogat másokat, feszültséget old humorral 

 
(A) Konform kontra nonkonform: 
1. Konform: a csoportnormák általi irányítást keresi 
2. Nonkonform: feszültséget mutat 

 
3.4. Indulatáttétel 
- A fogalmat Freud alkotta meg, lényege, hogy a páciens a kezelés során egyre erősebb érzelmi függőségbe kerül 
a terapeutától, pedig a kialakult viszony nem bátorítja, indokolja ezt, ezért az okokat a páciens előéletében kell 
keresni. 
- A csoportban is létezik indulatáttétel, de itt az egyénnel nem egy másik személy, hanem többen állnak szemben. 
A csoportos indulatáttétel egyik sajátossága a gyors tárgyváltás, például az egyén a vezetőre, csoporttársra teszi át 
érzéseit. 
- Az is egy csoportban megnyilvánuló sajátosság, hogy az indulatáttétel kettéhasad, például az egyénnek a 
csoportban rossz érzései vannak, és úgy éli meg, hogy a külvilág a jó. 
- Az indulatáttétel lényegi jellege, hogy két szinten zajlik, a terápián a páciens az érzelmeit valóságnak éli meg, a 
helyzet ezzel szemben minta-szinten zajlik. 
- A csoportos helyzetben megjelenő indulatáttétel sajátossága; többszörös jellege: például atyai támogatás mellett 
erotikus vágyak, variabilitása: péld. anyját látja valakiben fiatalon, és mellette másban idősen, szétdaraboltsága: 
apjának gyűlölt tulajdonságait látja az egyik személyben, a másikban a jókat, a csoportra, mint egészre irányuló 
indulatáttétel: különösen a kezdetekkor, lényege, hogy pozitív érzésekbe fordul át. 
- A csoporthelyzetben az indulatáttétel sokszor a csoportvezetőre irányul, a résztvevők többsége ismétlődően 
keresi az alkalmat, hogy kitüntetett kapcsolatba kerüljön a csoportvezetővel, de ahány tag, annyiféle módon látja 
őt. Az indulatáttétel működik, akár akarjuk, akár nem, akár tudomást veszünk róla, akár nem, ha nem veszünk róla 
tudomást, azt kockáztatjuk, hogy képtelenek leszünk megérteni és kezelni a csoportfolyamatokat. 
- A pozitív és negatív indulatáttétel egyformán jelen vannak a csoportokban, segíthetik a személyiség fejlődését, 
de a folyamatos negatív indulatáttétel megterheli a csoportot és a vezetőt is és rontja a produktivitást. 
- Yalom szerint két fő megközelítése lehet az indulatáttételes megoldások elősegítésének: 
1. egyetértés megerősítése: a vezető arra ösztönzi a csoporttagot, hogy vesse össze a róla keletkezett 

benyomásait a többiek benyomásaival. 
2. a vezető átláthatósága: a csoportvezető önmagáról mind többet tár fel, ezzel segíti a tagokat benyomásaik 

megerősítésében, vagy elvetésében. A vezető és a csoporttagok kapcsolata mind személyesebbé válik, fellép 
az interperszonális tanulás. 

 
b. A csoportfejlődés fázisai 

Winter szerint négy fázis különíthető el: 
22) Találkozás: a csoporttagok bizonytalanok, félnek 
23) Differenciálódás, konfliktusok, normaképzés: egyéni különbségek szerepekbe illesztése 
24) Produkció: a normák szerepek jól megalapozottak, a csoport a feladatra koncentrál 
25) Elkülönülés: a tagok megértik mi történt, szolidaritás 

 
Tuckman szerint a csoportstruktúra és a feladatirányú viselkedés szerint lehet szakaszokra bontani a csoportok 
fejlődését: 
 

1. Szakasz 
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Csoportstruktúra: próba és függőség. 
A tagok megkísérlik feltárni, hogy mik az elfogadható viselkedések, eligazítást, támogatást várnak. 
Feladatirányú cselekvés: tájékozódás és próba. 
A tagok közvetett úton kísérlik meg feltárni a feladat természetét, határait, ez megnyilvánul; 
-nem a tárgyhoz tartozó témák 
-közvetlen viselkedési problémák megbeszélése 
-tünetek megbeszélése 
-zúgolódás a környezet miatt 
-intellektualizálás. 
Közvetlenebb feladatorientációs kísérletek; 
-értelemkeresés 
-helyzet definiálása 
-vezetőhöz való kapcsolat kiépítése 
-információcsere 
-kísérlet az új helyzetből eredő gyanakvás, félelem leküzdésére. 
 

2. Szakasz 
Csoportstruktúra: csoporton belüli konfliktus. 
Ellenségesség egymással, a vezetővel szemben, így fejezik ki egyéniségüket, ellenállásukat a 
csoportszerkezet kialakulásával szemben. 
Feladatirányú cselekvés: érzelmi reagálás a feladatközlésekre. 
A tagok érzelmi reakciója a csoporttechnikákkal szemben, a csoport hasznát is kétségbe vonják. 
 

3. Szakasz 
Csoportstruktúra: a csoportkohézió kialakulása. 
A tagok elfogadják a csoportot, összhang alakul ki. 
Feladatirányú cselekvés: önmaguk és társaik megbeszélése. 
Személyiségjeleiket beszélik meg, nyitottság egymás iránt. 
 

4. Szakasz 
Csoportstruktúra: funkcionális szerepösszefüggés. 
Érzelmi interakciók minimuma, a feladatra koncentrálnak. 
Feladatirányú cselekvés: a belátás megjelenése. 
Belátják saját problémáikat, eljutnak a viselkedésmódosításhoz is. 

 
Bion alapfeltevés-elmélete: 

- minden önismereti csoportfolyamatban a csoport két szinten működik; 
 
az egyik szint: a látható, feladatmegoldó működő csoport 
a másik szint: az alapfeltevés csoportja, a csoport  a saját érzelmi állapotából levezethető alapfeltevés szerint  
viselkedik, bár nem tudatosan.  
Három alapfeltevés alkotja a csoportfejlődés három fázisát: 
1. alapfeltevés (fázis): függőség : A csoport a vezetőt képzeli fenntartójaként, csak ő képes megoldani a 

nehézségeket, a tagok éretlenek, tudatlanok, erős az ellenállás a racionalitással szemben. A tapasztalatlan 
csoportvezető vállalja csak el ezt a szerepet, mert nem produktív így a csoport. 

 
2. alapfeltevés: harc-menekülés: A csoport fő célja önmaga megőrzése, harcol valami ellen, vagy menekül 

előle. A vezető felismeri és mozgósít a közös vagy kreált ellenség ellen. Fejlett csoportvezető nem 
vállalja el a szerepet, mert a csoport az összes energiáját csoportfantáziákra összpontosítja. 

3. alapfeltevés: párképzés: A csoport megszabadítása a félelmektől, szorongásoktól. A csoport arról 
fantáziál, hogy párok alakulnak és létrehozzák a vezetőt, ezek lényegében szexuális jellegű fantáziák, bár 
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a párok tagjainak neme érdektelen. Amint a csoport megteremti vezetőjét a remény is szertefoszlik, a 
vezető kudarcot fog vallani. 

 
-Csoportdinamikai konfliktusok akkor keletkeznek, amikor a munkacsoport jellegű viselkedés keresztezi az 
alapfeltevés-csoport jellegűt. Ezeknek a csomópontoknak a megragadása, tudatosítása indítja el a mély önismeret-
fejlesztést. 
 
Bennis és Sephard Bion teóriáját fejlesztette tovább: 
Az önismereti csoportokban megjelenő bizonytalanság és feszültség két irányba serkenti a csoportdinamikát, az 
egyik a hatalom, autoritás; a konstruktív megoldás gátja a függőség vagy a lázadás. A másik a személyközi 
intimitás; gátja az elkerült vagy a túlhajtott intimitás. Ebből következően a csoportfejlődésnek két fő fázisa van: 
függőség (dependencia)- hatalmi viszonyok, és a kölcsönös függés (interdependencia)- személyes viszonyok 
fázisa. 

I. fázis: függőség-hatalmi viszonyok 
 

1. alfázis: függőség-alárendelődés 
a) érzelmi módozat: függőség-harc 
b) témák: személyközi problémák 
c) domináns szerepek: asszertív, agresszív tagok gazdag szervezeti tapasztalatokkal 
d) csop. struktúra: több alcsoport 
e) csop. aktivitás: önirányú viselkedés 
f) csop. mozgás serkentői: vezetők lemondása a hagyományos szerepekről 
g) védekezések: projekció, autoritás befeketítése 
 

1. alfázis: ellenfüggőség 
a) érzelmi mód.: ellenfüggőség-harc, céltalan harc, vezetővel bizalmatlanság 
b) témák: csoportszervezet megvitatása, mennyire kellenek a strukturált eszközök a 

csoportviselkedéshez 
c) dom. szerepek: legasszertívebbek, a többiek visszahúzódnak 
d) csop. strukt: vezetők-tagok, függők-ellenfüggők két alcsoportja 
e) csopaktiv: konszenzus keresése 
f) csopmozg serkentői: felszabadulás a vezetőktől 
g) védekezések:- 
 

1. alfázis: megoldás 
a) érzelmi mód.: párképzés, bevonódás a csoportba 
b) témák: vezetői szerep megbeszélése, meghatározása 
c) dom.szer.: asszertív függetlenek 
d) csop.struk.: a csoport egyesül a célkeresésben és belső hatalmi rendszert fejleszt ki 
e) csop.aktív.: a tagok átveszik a vezetői szerepeket, melyeket korábban észleltek 
f) csop.mozg. serkentői: asszertív függetlenek lázadása, akik megvalósítják az alcsoportok egységét a 

vezető távozásának kezdeményezésével és keresztülvitelével 
g) főbb védekezés: a csoport átlép a II. fázisba 

 
II. fázis: kölcsönös függés-a személyes kapcsolatok 

 
1. alfázis: elragadtatás 

i. érz.mód.: párképzés – menekülés, a csoport további elemzésre alkalmatlan 
ii. témák: csoporttörténelem, hasznos szempontok megbeszélése 
iii. dom.szerepek: a részvétel általános megosztása 
iv. csopstrukt.: szolidaritás, egyesülés, és befolyásolhatóság 
v. csopakt.: nevetés, tréfák, bulik a csoporton kívül, interakció és részvétel magas aránya 
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vi. csopmozgás serk.: vezető elutasítása, függetlenség 
vii. védekezés: tagadás, izolálás, intellektualizálás, elidegenedés 

 
5. alfázis: kijózanodás 

a) érzmód.: harc-menekülés, szorongás, bizalmatlanság 
b) témák: 1. alfázis témáinak újraéledése 
c) domszer.: a legasszertívek és túl személyesek 
d) csopstrukt.: újrarendeződés, két versengő alcsoportra, a személyesek és személytelenekre 
e) csopaktív.: a csoport lebecsülése különféle módokon, hiányzások, késések 
f) csopmozgás serkentői: csoport kijózanodása, önbecsüléssel szemben érzett fenyegetés, hasadás 
g) védekezés:- 

 
6. alfázis: konszenzuális (megegyezés) megerősítés 

h) érz.módozat: párképzés, megértés, elfogadás 
i) témák: értékelési rendszer, szerepek megbeszélése 
j) dom.szerepek: asszertív függetlenek 
k) csop.strukt.: személyes kötődések csökkenése, könnyebb megegyezés a kérdésekben 
l) csop.aktív.: a tagok önmaga és mások számára annak tudatosítása, hogy az illető által használt 

fogalmi rendszer megjósolja a személyes viselkedés következményeit 
m) csop.mozgás serkentői: külső realitás, a csoport befejezése, értékelési rendszer. Az átlagosan 

személyes egyének vezetésével realitáspróbát hajt végre a csoport, és csökkenti a csoportrészvételre 
vonatkozó autisztikus meggyőződéseket. 

n) védekezés:- 
 
A csoportfejlődési dinamikai prezisztenciája: a csoportok fejlődési fázisaiban felfedezhető mintázatok hasonló 
lefutásúak, arról, hogy ez a lefutás mindig ugyan olyan legyen, a csoport, mint önszabályozó mechanizmus 
önmaga gondoskodik. 

 
Fokális konfliktus 
A fokális konfliktusnak nevezett modellt Stock-Whitaker és Lieberman fejlesztette ki, megfigyelték, hogy minden 
csoport működésének van egy nyilvánvaló tematikája: ezt nevezték el a csoportülések manifeszt anyagának, ide 
sorolták nem csak a verbális közléseket, hanem a nem verbálist is. Azt is észlelték, hogy a manifeszt anyag mögött 
mindig van egy felszín alatti jelenségszint, rejtett tartomány is. Hat tételt fogalmaztak meg: 

1. tétel: A csoportban az egyéni viselkedési megnyilvánulások asszociatív szálakkal fűződnek egymáshoz, és 
egy közös, mögöttes problémára vonatkoznak. 

2. tétel: A csop-ban előforduló különböző események sorozatát felfoghatjuk úgy, mint közös, rejtett 
konfliktust, amely egy késztetés vagy vágy és a vele kapcsolatos félelem ellentétéből áll, és az adott 
csoporthelyzetre vonatkozik. 

3. tétel: Mikor a tagok szembetalálkoznak a csoport fokális konfliktusával, erőfeszítéseket tesznek egy olyan 
megoldás kialakítására, amely csökkenti a szorongást, ugyanakkor a lehetséges legnagyobb mértékben 
elégíti ki a zavaró késztetést. 

4. tétel: A sikeres megoldásoknak két tulajdonságuk van. Az egyik, hogy közösek; minden csoporttag 
viselkedése összhangban van a megoldással. A másik, hogy a sikeres megoldások csökkentik a reaktív 
félelmeiket. 

5. tétel: A megoldások természetük szerint lehetnek korlátozók vagy felszabadítók. A korlátozó, a félelmek 
enyhítésére szolgál, a felszabadító is enyhíti a félelmet, de lehetővé teszi a zavaró motívum valamilyen 
mérvű kielégítését vagy kifejezését. 

6. tétel: A csoport életében a csoport fokális konfliktusa az egység, ez pedig az az időszak, amelyben a 
csoportszituációt egy zavaró és egy reaktív motívum uralja. Az egységet a sikeres megoldás zárja le. 

 
 
  Zavaró motívum Reaktív motívum 
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       X 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. NE ISMERD MEG ÖNMAGADAT? 
 
 Mi a védekező mechanizmus? 
 
-Elsőként Freud foglalkozott a kérdéssel: a személyiség három részből áll: én, felettes-én, ösztön-énből, e három 
szféra dinamikájával függ össze az elhárító mechanizmus; az elfojtás. Az énben számos olyan ösztönös vágy 
keletkezik, melyeknek kielégítését az énben számon tartott szabályok tiltanak, ezek kilökődnek a tudatból és 
átkerülnek a tudattalan szférájába, ez az én-védő mechanizmus az elfojtás, ez gátolja a felszínre hozatalt, az 
önismeretet. 
 
-A védekező mechanizmusok olyan tartós vagy ismétlődő pszichikus működések, melyeknek célja a belső 
konfliktusokkal együtt járó feszültségek, szorongások megelőzése, illetve megszüntetése vagy csökkentése, ezen 
keresztül a személyiség épségének, integritásának, alkalmazkodóképességének megőrzése. 
 
-Az elhárító mechanizmus a személyiségstruktúrának a szocializáció folyamán kialakult integráns része, az 
ellenállás viszont az egyén aktuális törekvése önmaga védelmére. 
 
A védekező mechanizmusok és fajtáik 
 
Két alapvető tulajdonságuk van: 

7. szakaszosság: az elhárítási folyamat három szakaszon megy végbe: tagadás, specifikus mechanizmus 
(elfojtás, projekció), és a rejtekutakon való visszatérés, például elszólás. 

8. kétszintesség: a védekező mechanizmus mint belső lelki folyamat, majd ugyanez a viselkedések szintjén is 
megnyilvánul, láthatóvá válik. 

 
Fajták: 

1) Elfojtás. Úgy élik meg az emberek, mintha ezek a vágyak nem is léteznének bennük, viselkedési szinten 
elsősorban a tagadás jellemzi. 

2) Tagadás. Mindenféle elhárító mechanizmus tagadással kezdődik, mégis önálló mechanizmusként is 
leírható, lényege, valaminek a nem tudomásul vétele, a kommunikációban érhető tetten (pl.: Engem nem 
rakhatnak kim az utcára!). 

3) Regresszió. Az érett felnőtt személyiség visszacsúszik egy korábbi, alacsonyabb szintű fejlődési állapotba. 
Ilyen viselkedés például a partnerkapcsolati felelősség nem vállalása, vagy az orális jellegű 
feszültségoldás; evés, ivás, dohányzás. 

4) Izoláció. Az indulati tartalomnak és a hozzá kapcsolódó indulatnak, érzelemnek egymástól való 
elszigetelése, izolálása. Például a gyűlölt személlyel való tárgyilagos beszélgetés. Ez áll a váratlan, heves 
indulatkitörések mögött. 

5) Meg nem történtté tevés. A gyermeki gondolkodásra jellemző, lényege az idő gondolati visszafordítása, a 
valóság feletti hatalom. A mai vallásokban ilyen a bűn alóli feloldozás. 

Megoldás 



Rudas János: Delfi örökösei  14 
6) Projekció. Az egyén úgy is elháríthatja a szorongásait, hogy indulatait, vágyait, konfliktusainak gyökereit 

másnak, másoknak, általában a külvilágnak tulajdonítja. A projekció a babonás hiedelmek, a másokra 
irányuló agresszió ideologikus alapja. 

7) Reakcióképzés. Az elhárító indulattal szemben ellentétes szokás kialakítása, például exhibicionizmussal 
szemben kialakult túlzott szemérem. 

8) Racionalizálás. Az egyén valamilyen ésszerű, vagy ésszerűnek látszó magyarázatot teremt viselkedésének, 
beállítódásának alátámasztására, , mintegy megteremti a cselekvés ideológiáját. Nem mások 
megtévesztésére irányul, a személy maga is elhiszi a magyarázatát. 

9) Identifikáció. Gyermekkorban alapvető eleme a felnőtté válásnak, felnőtteknél védelmi jellegű; más 
személyek teljes, belülről való elfogadása, a velük való konfliktusokat előzi meg. 

10) Kompenzálás. Az egyén valós vagy vélt fogyatékosságát önnön csekélyebb értékűségeként éli meg, és ezt 
a rossz érzést igyekszik csökkenteni, a fogyatékosság pótlásával, pl.: alacsonyabb társadalmi helyzetűek 
sportsikerei. 

11) Elaboráció. A kínos szorongáshozó indulatok képi fantáziákban és fogalmi gondolkodásban vezetődnek 
le, így tudományos vagy művészi teljesítményekbe is torkollhatnak. 

12) Katarzis. A dráma hatására a nézőkben és a szereplőkben létrejövő felmagasztosulás, erkölcsi 
megtisztulás. Mindenféle művészeti alkotás lehet ilyen hatással, ha a néző megfelelően rezonál rá, 
azonosul vele. Feszültségoldó hatása is lehet. 

 
Ellenállás az önismereti csoportokban 
 
Ellenállás csoporthelyzetben: 
1. Hallgatás. Csoportülések elején, újonnan induló csoportoknál észlelhető a tagok kollektív ellenállásaként. 
2. Intellektualizálás. Hasonló műveltségű tagok munkahelyi, szakmai kérdéseket vitatnak meg, hogy ne a 

személyes problémákról kelljen beszélni. 
3. Általánosító távolítás. Jelen időben felvetődő témákat a csoport általános síkra tereli. 
4. Áttolás. A csoport feszültségét nem tudja, vagy nem meri közvetlen formában oldani, ezért indulatait más 

témába tolja át. 
5. Verbális agresszió. A körülmények, a módszer, a vezető kollektív bírálata. 
6. Függőség a csoportvezetőkkel szemben. A csoport mindent a vezetőktől vár, a csoportdinamika 

akadályozásával hárítja önmaga és kapcsolatainak fejlesztését. 
7. „Mentegetősdi”. Konfliktusok, vezetői értelmezések esetén a csoporttagok sokszor védelmükbe veszik 

egymást, így az értelmezést követő belátásos folyamat válik lehetetlenné. 
8. Bűnbakképzés. Mindenki rászáll egy tagra, akinek károsodása, csoportból való kiválása mellett más 

következmény is lesz; feleslegesen oldódnak azok a feszültségek, melyek a csoport fejlődését hivatottak 
elősegíteni. 

9. Alcsoport alakítás. Ketten vagy többen különállásukat nyilvánítják különböző helyzetekben, mintegy érzelmi 
szövetséget alkotnak. 

10. Komédiázás. Ez lehet csoportos vagy egyéni hülyéskedés, felismerhető benne az önismeret fejlesztés 
elkerülésének szándéka. 

11. Technikai ellenállás. Például késés, hiányzás, elfeledkezés a fizetésről. 
 

Az ellenállás kezelése 
Kettős természetű probléma: 

12. Az önismereti folyamattal, magával a csoportmunkával szembeni ellenállás. 
13. A tagok minden megnyilvánulásában tetten érhető az elhárító mechanizmusok és a rájuk épülő 

magatartások sora. 
 
-Miként értékeljük a mechanizmusokat? 
Az egyén szempontjából fontos a létük, a személyiség nem tudna épen, egészben maradni, szétesne nélkülük. 
A társadalom szempontjából jelentősen változik az értékelésük, például a közösségek gyakran tiszteletre 
méltónak találják a reakcióképzést, vagy eltűrik a regressziót, de nem viselik el a rpojekciót. 
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-A védekező mechanizmusok ismerete nagyon fontos eszköze a vezetőnek, de nem szabad meggondolás nélkül 
feltárni őket, mert sérülhet a személyiség. 
-A csoportmunkával szembeni ellenállással, pedig lehet együtt is dolgozni, nem csak ellene. Ráadásul a 
csoportvezető sem mentes az indulatáttételtől, ez a viszont indulatáttétel, hiszen az ellenállás érzelmileg is érinti. 
-A csoport fejlődési fázisaiban tehát teljesen természetesnek kell elfogadnunk a különféle ellenállási 
megnyilvánulásokat, kettős attitűdöt kell követnünk: elfogadást, toleranciát és a védekező megnyilvánulások 
tudatosítását, oldását. 

 
AKI A CSOPORTOT VEZETI 
 
A vezető funkciói 
 
Mi a szerepe a csoportban: 

14. A csoport megalakítása és fenntartása. A csoportvezető csak abban a vonatkozásban létezik, hogy van 
csoport, a csoport léte viszont feltételezi a vezetőhöz kapcsolódó önmeghatározást, tehát a vezető és 
csoportja egymásra utalt és kölcsönös függőségben létezik, a vezető egyúttal felelősséget is vállal 
csoportjáért. 

15. A csoportkultúra kialakítása. A csoportnormák, -szabályok, -értékek megteremtője a csoport, mégis, mivel 
a vezető felel a csoport működéséért, a csoportkultúra kialakításában is döntő szerepe van. Nehéz feladat, 
nem szabad túlzottan beavatkozni, vagy túl kevéssé, mert nem történik meg a kívánt önismereti változás. 

- Milyen normákat tartalmazzon a csoport: önfeltárás őszinte kinyilvánítása, spontaneitás, tolerancia, aktív 
részvétel, megértés és elfogadás, a csoport fontosságának elfogadása… 

- Hogyan serkentheti a vezető ezeket: Egyrészt ő a szakember, szakmai illetékességét elfogadják a tagok, 
szerepviselkedése akkor célirányos, ha egyéni és hiteles stílusát képes összekapcsolni átgondolt és tudatos 
koncepciójával. Másrészt ő a mintaadó, bemutathat, elfogadtathat új szemléleti és magatartás elemeket, de 
nem kell ideális képet mutatnia, gyengeségeket is tükröző, valós kép kell, hogy párosuljon a szilárd önérték 
tudattal és önbizalommal. 

16. A csoportfolyamat megvilágítása. A csoporttörténés kettős jellegű: 
- Egyrészt van egy tartalmi oldala, például problémák megbeszélése. 
- Másrészt egy olyan folyamat is lezajlik, ami nem ragadható meg csak tartalmi oldalról: az interakciók 

jellege, gyökerei. A csoportvezető legfontosabb feladata a folyamati oldal megvilágítása és a csoport 
felkészítése arra, hogy képes legyen felismerni a tartalmi mozzanatokban a csoportdinamikai folyamatokat. 

 
Transzparencia és viszont-indulatáttétel 
 
1. Transzparencia: a vezető átláthatósága, a vezető mind többet és többet tár föl magából, egyre inkább 
csoporttagként viselkedik, csökkenti saját kitüntetett szerepét.. Nincs egyetlen helyes út, és a csoportvezető is 
esendő ember, aki tanulhat a tagoktól. 

- A csoportvezetés laicizálódása: a nem professzionális, kívülálló végzettségű vezetők megjelenése. A 
laikus vezető már eleve nem tarthat igényt a misztikus átláthatatlanságra. 

- Legismertebb iskola: Carl Rogers személyközpontú szemléleti és módszertani iskolája, alapja a vezető 
átláthatósága. 

- Valós ellentmondásosság: Az indulatáttétel működésének feltétele a bizonyos mértékű anonimitás, 
semlegesség, átláthatatlanság, a vezetőnek mérlegelnie kell, hogy mennyire legyen átlátható. 

 
2. Viszont-indulatáttétel: A vezető saját tudattalan szükségletei és konfliktusai határozzák meg a 
csoporttagokra adott reakcióit, minden ilyen típusú megnyilvánulása reaktív. 
- A hosszú önismereti munka során sem lesz az ember érzelemmentes, a viszont indulat-áttétel nem hiba, 

hanem a vezető professzionális attitűdje. Ennek alapja, hogy neki is vannak kielégítetlen szükségletei és 
megoldatlan konfliktusai. 

- A viszont-indulatáttétellel a vezető képes a tagokat empátiásan megérteni, de arra is képes, hogy ezt a 
ráhangolódást újra és újra tudatosító beállítódással váltsa föl. 
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- Fontos a történések, folyamatok utólagos átgondolása, a jegyzeteiből a vezető végiggondolja saját szerepét, 

viszonyát a csoporthoz. 
 
Vezetői stílusok 
 
Az, hogy nincs két azonos, lefolyású, hatású csoport, a vezető személyes stílusán is múlik, melynek két része van: 

17. Általános rész, a vezető személyiségjegyei, beállódása, viselkedésmódjai. 
18. Különös: a csoporttörténésekhez, a csoport irányításához kapcsolódó rá jellemző 

beavatkozásmódok. 
 
Melyek a vezetők előnyös személyiségi tulajdonságai, az általános rész: 

- Martin Grotjahn szerint: 
a) Spontaneitás: reagálásai azonnaliak, intuitívak, őszinték. 
b) Bizalom: önmagában, a csoportban, így bátor lesz, és kétségbeesés nélkül tudja viselni a 

kellemetlenségeket is. 
c) Közlésmód: jól kell előadnia szándékait, reakcióit, hitelesnek kell lennie. 
d) Szilárd azonosság: fontos az énazonossága, mert ő a tagok kivetített fantáziáinak tárgya, annak kell 

maradnia ami. 
e) Humorérzék: irónia szükséges, önmagának kinevetése, így a csoport reálisabban érzékeli őt, úgy, mint 

aki ismeri határait. 
f) Kiváltott indulatok, érzések kezelése: nem szabad például belemenni a tagokkal való rivalizálásba, 

egyenrangúságra kell törekedni. Nyíltsága, őszintesége megkönnyíti saját indulatainak kezelését, és a 
csoportnak való modellnyújtást. 

g) Esendőség: a vezető is tévedhet, meg kell engednie a csoportnak, hogy ezt észrevegye és korrigálja, így 
nem gyengíti, hanem megerősíti legitim pozícióját. 

h) Háttérbe húzódás: nem kell mindig a történések középpontjában állnia, sokszor a csoport folyamatok 
megfigyelője kell hogy legyen. 

 
- Carl Rogers szerint: 

13) Légkörteremtés: a pszichológiai biztonság légköre, a tagokra koncentrál, ezzel azok, nyugalomban, 
biztonságban érzik magukat, képesek kockázatot vállalni. 

14) A csoport elfogadása: a csoport saját tempója szerint halad, nem erőlteti a saját akaratát rájuk, de saját 
véleményének kifejezést ad. 

15) A résztvevő egyének elfogadása: a vezető elfogadja, hogy az egyén dönti el, bevonódásának mértékét. 
16) Empátiás viselkedés: meg akarja érteni, hogy a csoporttag mit érez. 
17) Az érzések közlése: megosztja őket a csoporttal, de nem mond ki mindent azonnal, hanem mérlegel. 
18) Konfrontáció és visszajelzés: szembesíti a tagokat saját viselkedésükkel, de csak olyan érzésekkel, 

amelyeket a vezető maga is el tud fogadni sajátjaként, és amelyekkel segíteni tud a másiknak. 
19) Személyes problémák kifejezése: ossza meg a csoporttal, segíti a csoportfolyamat haladását, ha nem 

így tesz, nem tud eléggé koncentrálni. És a tagok is megérzik a zavart. 
20) Előretervezettség nélkül: a spontaneitás a legfőbb érték, a gyakorlatok ennek megfelelően 

alkalmazhatók. 
21) Értelmezés nélkül: Rogers szerint a vezető kerülje a kommentárokat, a folyamatértelmezést, a 

viselkedés mögötti okok magyarázatát. 
 
 
A vezető stílusának különös része, a beavatkozások, Lieberman, Yalom és Miles szerint: 
a) Evokatív (előhívó) magatartás: az egyént vagy a csoportot reagálásra késztetik. 

1. felhív, bevon 
2. kérdez 
3. reflektál 
4. ráébreszt 
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5. kihív, provokál 
6. ütköztet, konfrontál, szembesít 
7. buzdít, noszogat. 

a. Koherens összefüggések keresése, kialakítása (kognitív tanulás). Azok a meagatartások, melyek arra 
irányítják a csoportot, hogy megváltoztassák a magukról alkotott szemléletüket. 

1. magyaráz, tisztáz 
2. összehasonlít, ütköztet 
3. összefoglal 
4. felhívja a tagokat, hogy visszajelzéseket keressenek 
5. szempontokat ad, hogy hogyan kell változni 
6. fogalmi keretet nyújt a megértéshez 

b. Támogatás, a csoport tagjainak segítése, jutalmazása. 
1. védelmez 
2. támogat dicsér, bátorít 
3. Bátorságot, érzelmeket ad 

c. Szervezés, arra irányul, hogyan dolgozzanak, hogyan működik a csoport. 
1. leállít 
2. eljárásmódokat javasol 
3. figyelmet irányít 
4. szabályokat, normákat javasol 
5. célokat jelöl ki 
6. döntési feladatot ad 
7. döntést hoz 

d. Az én bevonása, a vezető a saját személyét állítja a figyelem központjába. 
1. feltátja az érzéseit 
2. feltárja meggyőződéseit, attitűdjeit 
3. magára irányítja a figyelmet 
4. csoporttagként vesz részt 

 
Ezek alapján a négy viselkedéscsoport, amit a vezető csinálhat a csoportban: 

1. Érzelmi késztetés. Az érzelmek demonstráció útján történő felszabadítását hangsúlyozza, bemutatja hogyan 
kell csinálni. Nagyon személyes vezetői típus, ő a csoport világának közepe, az ő személyes hatalma miatt 
halad előre a csoport. Gyakori a párbeszéd az egyes tagokkal, a konfrontációt tekinti az elsődleges tanulási 
feltételnek. Arra készteti a tagokat, hogy szeressék az ő stílusát, értékeit. 

2. Törődés. Az ilyen vezető melegséget, őszinteséget fejez ki, személyes kapcsolatot létesít a tagokkal, akik 
úgy érzékelik, mint aki a megértést, törődést, kedvességet szimbolizálja. 

3. Jelentéstulajdonítás. Kognitív hangsúlyú viselkedés, az ilyen vezetőt úgy érzékelik, mint a valóség 
értelmezőjét, aki az értelmezést a csoport viselkedéséhez kapcsolja. Két pólusa van: az egyik? A csoport 
szempontját hangsúlyozz a másik  az egyénre összpontosít. A jelentéstulajdonítással a vezető jelentést ad a 
tagok által megélt tapasztalatoknak. 

4. Szervezés. Az erős szervezési funkciójú vezető az érzelmek kifejezését vagy felszabadítását inkább 
javaslatok, mint bemutatás útján végzi. Úgy érzékelik őt, mint aki leállítja az akciókat, hogy megismertesse a 
résztvevőkkel a sajátos érzelmekkel, személyes tanulással, a hangsúly az előíró viselkedésen van. 

 
A leghatékonyabb vezetői stílus az, ami mérsékelten érzelmi késztetésű, magas törődési szintű, használja a 
jelentéstulajdonítást és mérsékelten szervezési funkciójú. 
 
Felelősség és szakértelem 
Az egyik végpont: a szakmai-etikai szigorúság, papírral igazolt előképzettség. A másik a vezetők laicizálódása, 
ahol szinte bárki lehet csoportvezető. 
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A lényeg az egész folyamatért való felelősség, az ambiciózus és jóérzésű csoportvezetők előbb-utóbb valamilyen 
módon elsajátítják a szükséges ismereteket és készségeket, amelyeknek birtokában a kellő felelősséget is vállalni 
tudják, aki erre nem hajlandó, előbb-utóbb eltűnik a csoportozás színteréről. 
A csoporttagoknak is megvan a felelőssége amikor belépnek egy csoportba, de a vezető nem háríthat minden 
felelősséget rájuk, sokszor hibáztathatja önmagát, a szakértői szerepet nem háríthatja el magától. 
A vezetői tevékenység határai essenek egybe a tudás és a tapasztalat által megszabott határokkal, legyen annyi 
önismerete a vezetőnek, hogy meg tudjon állni a szükséges pontokon, vagy tovább haladjon, ha úgy látja jónak. 
 
A csoportvezetői képzések lépcsői: 
a) elméleti képzés (pszichoterápiás, szociológiai ismeretek) 
b) részvétel sajátélmény-csoportban (élményszerű tanulás, önismeret fejlesztés) 
c) csoportvezetési gyakorlat szupervízióval (egyéni módon vagy esetmegbeszélő csoportban) 
d) további csoportvezetési gyakorlat, vezetőtárs és megfigyelő igénybevételével 

 
MEGALAKULÁSTÓL MEGSZŰNÉSIG 
 
Hogyan állítsuk össze a csoportot 
A szervezeteken belül ill. a tréningcsoportoknál alacsony a vezető szabadságfoka. 
Az önkéntes csoportoknál nagyobb a beleszólása. 
Az önismereti csoportba jelentkezés főbb motívumai: 

a) önismereti motiváció 
b) tanulási motiváció 
c) rejtett terápiás motiváció 
d) kalandkeresés 
e) megfigyelési motiváció 
az a) és b) a legelőnyösebb. 

 
A csoporttagok kiválasztásának kritériumai: 

1. felelősséget vállal saját gondolataiért, cselekedeteiért 
2. tudatosan átéli szorongásait, és így ismeri saját bajait 
3. megfelelő verbális készségekkel rendelkezik 
4. fontos neki, hogy a többi ember hogyan vélekedik róla 
5. el tudja viselni saját negatív indulatai kifejezése által keletkező feszültséget, és a feléje áradó hasonló 

indulatokat is 
6. kapcsolatban van környezetével. 

-Demográfiai összetétel: előnyösebb, ha heterogén, színesíti a történéseket, növeli a szereplehetőségeket. 
-Feltétlenül szükséges, hogy a csoport kétnemű legyen, és faji, etnikai, nemzetiségi, vallási hovatartozás 
szempontjából heterogén. Fontos a másság megtapasztalása. De ügyelni kell, hogy a túl nagy kulturális távolságok 
ne gátolják a tanulási folyamatot. 
-Ellenjavallat: 

1. -ha valaki egyéni vagy csoportos pszichoterápiában, vesz részt, ne menjen önismereti csoportba. 
2. kerülendő, a csoportvezető és a tagok között korábbi ismeretség, vagy más kapcsolat. 

-Hány tag legyen? Az ideális létszám 12-16 fő, ez esetben már kellően színes tud lenni e társaság, gazdagok az 
interakciók. 
 
Tervezés és indítás 
-A vezetőnek programot kell készítenie, meg kell határoznia bizonyos időbeli, térbeli és tárgyi kereteket, előzetes 
szabályokat, alapelveket, össze kell gyűjtenie a tagokat, és el kell indítani a csoportmunkát. 
-Először is tudnia kell a célt, módszert, és az ismeretanyagot ez a három lépés, amit a vezetőnek minden esetben 
meg kell tennie, de a programkészítés sosem jelenthet merevséget. 
-A csoport időbeni dimenziói, három időtípusú csoport létezik: 
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1. hagyományos, extenzív: a csoport hosszabb időn át rendszeresen, leginkább hetente egy alkalommal ül 

össze, egy-három óra közötti időtartamra, így van idő bemelegítésre, megbeszélésre vagy eljátszásra, 
átdolgozásra. 

2. intenzív: legelterjedtebb formája az egyhetes tréningcsoport, hétköznapi élettől elzárt területen, ajánlott a 
féléves időközönkénti ismétlése. 

3. maratoni csoport: időtartama tizenkét óra és több nap között változhat, néha az alvást sem engedik meg. 
-Térbeli feltételek: fontos a zavartalan munka, a székek általában körben helyezkednek el, így mindenki egyenlő 
eséllyel léphet interakcióba mindenkivel. A tagok egymáshoz való térbeli viszonya; közelségük-távolságuk, 
székekhez való ragaszkodás vagy szétültetés a csoportfolyamat részévé válhat. 
-A tagokkal az első ülés előtt való találkozás lehetőségei: 

1. előzetes interjúk: kifürkészhetők a jelentkezők szándékai, a leendő csoporttagok helye a csoportban. 
2. nulladik ülés: a már véglegesen összeállított csoportot hívják össze, és eligazítást tartanak, írásos 

tájékoztatót adhatnak. 
-Viselkedési szabályok ismertetése: 

1. nyílt írásos vagy szavakban közölt instrukciók 
2. tagokkal kötött szerződés, mely technikai és érdemi szabályokat tartalmaz 

-Az első üléseken ügyelni kell arra, hogy megerősítse a vezető a szerződésbe foglalt viselkedési elveket, és 
észrevételével gátolja az ellentétes magatartást. 
 
Magányosan vagy párosan? 
Az egyedüli vagy kettős vezetést meghatározzák: objektív technikai körülmények, létszám, műfaj. 
 
A kettős vezetés előnyei: 

a) folyamatos konzultáció a két vezető között 
b) ha különneműek, a családi alaphelyzetet modellálják 
c) a csoportfolyamat megszakítatlan akkor is, ha az egyik nem ér rá vagy beteg 
d) hiba esetén a társ azonnal beavatkozhat és továbblendítheti a munkát 
e) a különbségek, eltérő nézőpontok segíthetik a dinamikát 
f) a vezetőtárs védelmet tud adni indulatáttételes és viszont-indulatáttételes helyzetekben 
g) két vezető képes felerősíteni az interperszonális tanulást, a csoporttagok két felnőtt ember közötti 

kiegyensúlyozott együttműködési mintát láthatnak. 
 
A magányos vezetés előnyei: 

a) kedvezőbb anyagi feltételek 
b) nem kell máshoz alkalmazkodni 
c) a vezető viselkedését önismerete, nem pedig más személy bírálata határolja be 
d) a csoport pozitív indulatáttételeit nem kell mással megosztania, így nárcisztikus igényei 

zavartalanul kielégülnek 
 
Két vezető csoportra tett hatása sosem egyforma, lehetnek habitusbeli és szakmai különbségek is, de ha tudatosan 
vállaljuk őket, akkor segítenek a munkában. 
Fontos a tudatosan kiválasztott társ, alapelvei: személyes szimpátia, kiegészítsék egymást, felnőtt kapcsolatban 
legyenek (se alárendeltségi, se függőségi viszonyba ne legyenek), közelálló szemléletük legyen, stabil 
kiegyensúlyozott érzelmi kapcsolat legyen közöttük. 
 
A csoport veszélyei 
Tényleg előfordulnak sérülések csoportokban, vannak, akik pszichiáterhez fordulnak, de mivel a tagok a 
csoportmunka befejezése után szétszélednek, nincsenek pontos információk. 
A sérüléseknél meghatározó az illető egyén személyisége, aktuális pszichés állapota, ez az előzetes szelekció során 
néha kiszűrhető, de fontos a vezető munkamódszere, stílusa is. A sérülésekkel szemben a csoport önszabályozó 
mechanizmusként működik, ami csökkenti a veszélyt. 
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A befejezés… és azután? 
Mikor? A csoportok egy részénél ez egyszerű, hiszen eleve meghatározott befejezési időpontjuk van. Ha nem így 
van, a kellően érzékeny és a folyamatokra gondosan figyelő vezető megtalálja azt az időpontot, amikor 
javasolhatja a csoportnak a közös munka befejezését. A feloszlás nem villámcsapásként szokott bekövetkezni, 
mindenki tudja mikor várható. 
A csoportvezető a megszűnéssel kapcsolatban két stratégiát követhet: 

1. elhárítás 
2. megbeszélés, feldolgozás: a vezető által elősegített búcsúfolyamat elősegíti a csoport irreális vágyainak 

átfordítását a reális befejezés elfogadásába. 
 
A legtöbb önismereti csoport eljut abba a fejlődési szakaszba, amikor elkezd harcolni a csoporthalál ellen, ez 
érzelmileg feldúsult, eufórikus hangulatot eredményez, ez jó táptalaj arra, hogy elkezdjék szervezni a befejezés 
utáni informális együtt maradást. Ezek a kísérletek általában nem sikeresek, mert a nagy élmények (mint a 
csoportban) nem ismétlődnek meg újra. A formális csoporthelyzet nem keverhető össze a realitással, azok a 
vágyak, fantáziák, amelyek a csoportlét folytatására, az ott kialakult személyközi viszonyok továbbélésére 
irányulnak, gyakorta indulatáttételes reakciókból erednek - ezért igazán sosem realizálhatók. 
 
TECHNIKÁK, IRÁNYZATOK, ALKALMAZÁSOK 
 
7.1. „Játszani is engedd…” 
A csoporttagok jelentős részét a strukturált gyakorlatok játékossága, feszültségoldó hatása, nem pedig az önismeret 
fejlesztés vonzza a csoportba. 
 
 A strukturált gyakorlat fogalma: 

- tág ért.: a csoportdimenzióban végrehajtott minden  vezetői beavatkozás. 
- szűk ért.: a vezető feladat kijelölő, viselkedésszabályozó, célra irányuló tevékenysége, amely valamilyen 

feladat megoldásban realizálódik. 
- Liebermann, Yalom, Miles meghat.: olyan vezetői beavatkozás, amely specifikus viselkedési szabályok, és 

előírások sorozatát tartalmazza, melyek behatárolják a résztvevők viselkedési alternatíváit. 
- Middleman és Goldberg szerint a strukturált tanulási helyzet olyan zárt rendszer, amit a csoportvezető 

szándékosan szerkesztett meg és hozott mozgásba, és határokkal rendelkezik, melyek elkülönítik az 
interakciót a róla kialakított megbeszéléstől. 

 
A strukturált gyakorlatokat eredetileg a csoportterápiás irányzatok munkálták ki saját céljaikra, de a csoportok 
elterjedése nyomán folyamatosan születnek az újabb strukturált gyakorlatok, és ezek variációi. 
 

A strukturált gyakorlatok csoportosítása: 
 Műfaj szerint: 

1. bemelegítő 
2. interaktív 
3. önismereti kérdőívek 
4. akvárium gyakorlatok: csoport a csoportban 
5. csoportos problémamegoldások 
6. kombinált feladatmegoldások 
7. szerepjátékok 
8. záró gyakorlatok 

 
Téma szerint: 

- csoportkohézió erősítés 
- együttműködés 
- döntéshozatal 
- empátia 
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- nem verbális kommunikáció 
- szerepek 
- vágyak tudatosítása… 

 
Gyakorlati felhasználási céljuk szerint: 

- önismeret- és személyiségfejlesztés 
- kreativitásfejlesztés 
- szervezeti problémák megoldása 
- csoportmunka-képességeket fejlesztő gyakorlatok 

 
Módszertani cél szerint: 

- elméleti ismeretekhez saját élmény szerzése 
- csoportdinamika felgyorsítása 
- intrapszichés tendenciák tudatosítása 
- valós problémákhoz megoldáskeresés 

 
 A csoportstrukturálása szerint: 
- egyéni gyak. 
- páros, triád, vagy alcsoport keret 
- panel vagy akváriumhelyzet, a csoport egy része dolgozik, a többi figyel 
- egész csoportra kiterjedő, de a csoportot strukturáló gyak. 
- homogén egészcsoportos gyak. 
 
A strukturált gyakorlatok eredményességéről kevés a hiteles adat. 
Kurtz és Levin kutatásai alapján: a strukturált gyakorlatokra épülő csoportban a tagok a csoportról azt tartották, 
hogy 

- összetartóbbak 
- jobban bevonók, involválók 
- több, jelentős személyiségre tett hatás mutatható ki náluk 

 
Lieberman, Yalom és Miles kutatásai alapján, a strukturált gyakorlatokra épülő csoportra jellemző: 

- a csoportközelség nagyobb aránya 
- erősebb kohézió 
- a csoportvezetők utólagos értékelése jobb 
- több konstruktív jelenség, és tanulás 

 
A strukturált gyakorlatok előnyei lehetnek: 
- erős célorientáltság 
- a csoportdinamika kezdeti felgyorsítása 
- megkönnyített ismeret elsajátítás 
- specifikus szervezeti problémák hatékonyabb megoldása 
- csoportmunka fókuszálhatósága és tematizálhatósága 
- a vezető presztizsének növekedése 
- önismereti csoport presztizsének növekedése a szervezetben 
- rövid távú pozitív beállítódás, lelkesedés előidézése 
- regresszív feszültségoldás a csoportfolyamatban 
A hátrányok: 
- a tartós és folyamatos csoportdinamika megtörése 
- visszafogott érzelmi viselkedés és tanulás 
- hosszú távon nem elég hatékony és maradandó a tanulás 
- kívülről bevitt problematika 
- függőség a vezetővel szemben 
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- a vezetés „technikai” szintje és tartalma 
- a gyakorlatok mechanikus átvétele, adaptáció hiánya 
- intrapszichés és interperszonális problémák nehéz kezelhetősége 
 
 A strukturált gyakorlatok hatásmechanizmusa: 
- Hatásának alapfeltétele: a csoportterápia konkrét céljaival összhangba lévő eszközök és az eszközökkel adekvát 
célok megléte. 
- Hatása a személyiség három- érzelmi, gondolati, viselkedési- szintjén zajló tanulási folyamatban kereshető, ezt 
katalizálják a strukturált gyakorlatok. 
Hatásmechanizmusának feltételei: 

1. cél 
2. tartalom, forgatókönyv 
3. adott szituáció 
4. csoporttagok személyisége 
5. vezető: stílusa, szemlélete, személyisége 

 
7.2. „Színház az egész világ” 
 
NINCSEN MEG A FÉNYMÁSOLAT, BE KELL ÍRNI, HA MEGVAN!!!!!! 
 
7.3. a PSZICHOANALÍZISTŐL A BEHAVIORIZMUSIG 
 

(A) Pszichoanalitikus csoport: irányítása és a vezetői értelmezések analitikus szemléletűek analitikus 
kategóriákat használnak, egyénre orientáltak. 

(B) Személyközpontú encounter csoport: Rogers nevéhez fűződik, szerinte a csoportfolyamat 15 szakaszon 
megy keresztül, például: 

- bizonytalanság 
- ellenállás 
- érzelmek kifejezése 
- csoport gyógyító hatásának kifejlődése 
- önelfogadás 
- konfrontácó 
- pozitív érzések 
- viselkedésváltozás… 
(C) Nyílt vagy Esalen encounter csoport: a kaliforniai Esalenből származik, William Shutz nevéhez fűződik, 

meghatározása szerint ez a formáció az embereket összekapcsoló módszer, amely a nyíltságon és 
őszinteségen, önismereten, felelősségvállaláson, a test tudatosságán, az érzések figyelésén és az itt- és- 
most hangsúlyán alapszik. Célja a pszichikus gátak lebontása, és a nevelés megújítására is tesz kísérleteket. 

(D) Gestalt-csoport: Fritz Perls fejlesztette ki az alaklélektani iskola alapján, úgy is nevezik, mint olyan 
terápiát, ami a csoport jelenlétében zajlik, kötelező a „forró szék”, amelyben az egyik csoporttag ül, vele 
szemben a vezető, kettőjük között zajlik hosszabb interakció, majd másik csoporttag ül a székbe. 

(E) Tranzakcionális analízis: Eric Berne nevéhez fűződik, alapkategóriái: 
- Én-állapotok: Szülő-Felnőtt-Gyerek 
- Tranzakciók: két személy között váltott simogatás, ami lehet nem fizikai is (pl.: verbális) 
- Játszmák: rejtett tranzakciók, lényeg a leleplezésük és tudatosításuk 
- Élethelyzetek 
- Forgatókönyvek 
(F) Viselkedéstudományi megközelítések: behaviourista pszichológiai irányzatra épít, célja a speciális 

viselkedés megváltoztatása, az interakciókkal összefüggő viselkedési problémák megoldása. Eszközei a 
tanuláselméletből származnak, például: modellálás, ismétlés, relaxáció. Az ilyen csoportok a csoporttag 
adott viselkedését tekintik problémának, nem valamely mögötte probléma tünetének. 
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7.4. „Segíts magadon…” 
 
Az önirányítású, vezető nélküli csoport: helyi közösségekben, mentálhigiénés célokkal, jön létre, a magány, 
elidegenedés hozza be az embereket. Sok csoportprogramot hoznak létre magnószalagon, videón, készítettek 
tévésorozatot, melyben meghatározzák a csoport menetrendjét, tematikáját, gyakorlatait. 
Bírálatok: 

- Goldberg: ha ilyen jók ezek a csoportok szükség van-e a képzett vezetőkre? 
- Yalom: a pozitív változások ebben a csoporttípusban kevésbé időtállóak, nagyobb a menet közbeni 

kimaradás. 
 
Az önsegítő csoport: nem kívülről szervezett, rendszerint a társadalom valamely csoportjának mozgalma, akik 
hátrányos helyzetbe kerültek, céljuk a gyógyulás, hogy ugyan olyan emberi életet élhessenek, mint bárki más. 
Például: Névtelen Alkoholisták, Súlyfigyelők, Gay Liberation. 
 
7.5.A nagycsoport 
 
Optimális mérete 30-40, 60-80 fő, lényeg az egymás észlelhetősége. Két fajtája van, a terápiás közösségek, és a 
Tavistock-konferencia mintájára elnevezet T-csoport. 
A nagycsoport a kiscsoport és a tömeg között elhelyezkedő önismereti csoport, mely általában verbális, szabad 
interakciós csoportként működik. 
Jellegzetességei: 

- kevesebb lehetőség a beszédre 
- csökken az intimitás 
- növekszik az érzelmi feszültség 
- növekszik az alcsoport-képző tendencia 
- lazulnak az érzelmi kötelékek 
- aszimmetrikus részvétel: vezetők aktívabbak 
- nagyobb az egyén fenyegetettsége 
- gyakori fokális konfliktus 

 
Sajátosságai (Anzieu szerint): 

- én-azonosság elvesztése miatti szorongás 
- előlép a csoport-én 
- a többség makacs csendje és az indulatáttételek elaprózottsága 
- a vezetők gyakori viszont-indulatáttétele 
- indulatáttétlek bonyolultabb értelmezése 

 
1. BEFEJEZÉSÜL: SZEMÉLYESEN 

 
Rudas saját tulajdonságai, amik kellenek a csoportvezetőnek: 

- exhibicionizmus, önmaga megmutatása 
- rámenősség, dominancia szükséglet, az emberek befolyásolásának vágya 
- érzékenység 
- őszinteség, figyelem a tagokra 
- elfogadni mindenkit, olyannak, amilyen 
- semlegesség 
- időérzékenység, tudni kell, mikor induljon egy akció, mikor kell beavatkozni 
- rugalmasság 
- gyakorlati élmények, sajátélményű csoportok 
- elméleti tudás, és az irányzatok, iskolák kritikus szemlélete, ekleketikusság. 
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ITT A KÖNYV MÁSODIK RÉSZE KÖVETKEZNE, A STRUKTURÁLT FELADATOK, EBBŐL NEM 
LEHET VÁZLATOT ÍRNI, EZÉRT CSAK PÁR PÉLDÁT ÍROK LE, HA NETALÁN SZÜKSÉGÜNK LENNE 
RÁ: 
 
Üzenet szavak nélkül: mindenkivel egyenként fel kell venni a szemkontaktust, majd megérinteni az illetőt 
Hídépítés: alcsoportokra bomlik a csoport, és egymástól függetlenül, meghatározott eszközökkel hidat kell építeni. 

 
 


