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Akit érdekel a csoportos készségfejlesztés problematikája, az előbb-utóbb
rákényszerül arra, hogy az adott csoportot, ahol vezetőként van jelen, több
szempontból elemezze.

1. A terápiás helyzet
2. A csoportdinamika
3. Tanulási mechanizmus a csoportban
4. Dadogó-terápiás csoportok a Seneca Beszéd Stúdióban

A terápiás helyzet

A terápiás helyzet a mindennapi élet helyzeteitől eltérő, mesterségesen ki-
alakított szituáció, különleges bizalmi viszony, melyet létre kell hozni és fenn
kell tartani. A terápia egyik lényeges eleme az empátia. Az empátiás megértő
nem kívülről szemléli a másik embert, hanem megpróbálja magában felidézni
annak érzelmi állapotát, késztetéseit, céljait és attitűdjeit. Mintegy beleéli ma-
gát annak helyzetébe. A beleélés éppen abban a pszichés tartományba történik,
amely nem racionális, kívülről tehát az első pillanatban idegen, nem érthető.
Az empatizáló fenntartás nélkül elfogadja a másik ember érzelem- és élmény-
világát, s mintegy ebből a pozícióból képzeli el, éli át annak helyzetét, reakció-
it, vágyait, konfliktusait, szorongásait. Jó, ha feltétel nélküli elfogadással és
kongruenciával  tud a kezelt  felé  fordulni.  A kongruencia  azt  jelenti,  hogy
őszintén, egyértelműen, belső harmóniával tud a terápiás folyamatban részt
venni,  lehetőleg kerüli,  hogy a terápiás munkával ellentétes motivációk és
emóciók zavarják. A terápiás keret a folyamat lényeges része. A keretnek a
hordozó, védő funkciói mellett igen fontos viszonyítási szerepe is van. A terá-
pia eseményei egyszerre zajlanak reális és imaginárius szinten. A terápia lélek-
tani tere olyan, mint a gyermek játékvilága, egyszerre valóság és fantázia. Köz-
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ponti tényező a páciens és a terapeuta közötti bizalmi alapkapcsolat, a terápiás
szövetség vagy terápiás kötelék, hiszen a munkában a fájdalmas, kellemetlen,
szorongató események elkerülhetetlenek. A többszemélyes helyzetben az ag-
resszió és a regresszió együtt van jelen. Az indulatok örvénylése és tudattala-
nul folyó összerendezése zajlik.

A csoportos terápiában a csoportvezető funkciói a következők:

1. A csoport megalakítása és fenntartása. A csoportvezető felelős a csoport
összetételéért,  valamint  egész  „élettörténetéért”,  fennmaradásáért,  a  csoport
megtartásáért.

2. A csoportkultúra kialakítása. A vezető kettős szerepe: a szabályok közlé-
se és következetes betartatása a szakmai szerepéhez tartozik, a másik szerep a
mintaadó szerep.

3. Harmadik funkciója a csoportfolyamat megvilágítása, ami nemcsak a fog-
lalkozás tartalmi részének tudatos elemzését kívánja meg, hanem a csoporttör-
ténés folyamati oldalának megvilágítását, az interakciók jellegének, a kommu-
nikáció verbális és nem verbális tényezőinek elemzését is. A gyerekekkel folyó
terápiában a foglalkozás tartalmi oldalát a „mit  játszottunk?” kérdésre adott
válaszként fogjuk föl, míg a folyamati oldalt a „hogyan? és miért?” kérdésre
adott válaszként. A csoporttagok számára is megvilágítja a vezető a folyamati
oldalt, ennek módja függ a gyerekek életkorától, a csoport érettségi, fejlettségi
szintjétől. A foglalkozások után verbális összefoglalás, a foglalkozáson történ-
tek elemzése is megtörténik. A gyerekek elmondják, mi tetszett nekik és mi
nem az adott foglalkozáson. A gyermek így önmaga számára is megfogalmaz-
za, mi történt vele. A terapeuta a megfelelő kognitív, verbális feldolgozással
együtt képes a szükséges tapasztalati tanulást, viselkedésváltozást előidézni.

A csoportdinamika

A szerepek, normák, interakciók, az indulatáttétel sorolható ide. A csopor-
tok, működésük során a tagok szerepei szerint strukturálódnak. A szerep egya-
ránt lehet az adott környezetben és/vagy a csoportban elfoglalt, elvárt szerep.
Lehet eljátszott viselkedésmód is. A csoporttagok viselkedését csoportnormák
szabályozzák. A normákat a csoport alakítja ki. A csoport szerkezete, az egyes
személyeknek a csoportban elfoglalt helye interakciós folyamat terméke. Vé-
gül az indulatáttétel: e nélkül a csoportokban zajló folyamatok igazi természe-
tét, mélyebb összefüggéseit nem lehet megérteni. A fogalmat  Freud alkotta
meg, amikor rájött arra, hogy az egyéni pszichoterápiában ez a sajátos jelenség
szabályszerűen ismétlődik. A páciens a kezelés során gyakran egyre erősebb
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érzelmi függőségbe kerülhet a terapeutától. Ez lehet rajongás, istenítés, de le-
het negatív előjelű érzelem, elutasítás, kritika, utálat is. Ebben a jelenségben az
a sajátos, hogy sem a viszony, sem a terapeuta viselkedése nem bátorítja és
nem is indokolja ezeket a pozitív vagy negatív indulatokat. Ferenczi Sándor
mutatott  rá,  hogy indulatáttétel nemcsak egyéni pszichoterápiás helyzetben
fordul elő, hanem a mindennapi életben is, amikor a leghétköznapibb helyze-
tekben az emberek elfojtott érzéseiket folyamatosan átteszik embertársaikra. A
csoportokban is megjelenik ez a jelenség. Az egyén indulatáttétele irányulhat a
csoportvezetőre, egyes csoporttársakra, vagy az egész csoportra is.

Tanulási mechanizmus a csoportban

Tuckmannak a csoport fejlődésére kidolgozott négyszakaszos elmélete a da-
dogó gyermekek csoportjára is érvényes:

1. A tagok megpróbálják feltárni, milyen viselkedésforma fogadható el a cso-
portban. Erősen kötődnek a csoportvezetőhöz, függenek tőle a terápia kezdeti
szakaszában.
2.  A csoporttagok ellenségesen nyilvánulnak meg egymással és a vezetővel
szemben. Az ellenállások, az indulatáttétel gyakori ebben a szakaszban.
3. A csoportkohézió kialakulása. Kötődések, kapcsolatok formálódása.
4. A tagok támogatják egymást a feladatok elvégzésében. Önismeretük fejlő-
désével, a személyiség erősödésével belátást tanúsítanak saját beszédhibájuk-
kal szemben.

A személyiség három szintjén, érzelmi, gondolati és viselkedési szinten zaj-
lik a tanulási folyamat.

Tanulási mechanizmus a csoportban, avagy mit tapasztal meg a csoporttag?

1. közösségélmény;
2. másoknak való segíteni tudás;
3. nézői helyzet: amikor mások megnyilvánulásait használjuk fel a belátás for-
rásaként.  A másik tag cselekvést vagy interakciót követő érzéseivel tudunk
azonosulni és magunkra érvényes következtetést levonni;
4. személyközi nyitottság: egymás iránti nyitottság, visszajelzéseket adnak és
kérnek a tagok egymástól;
5. én-azonosság növekedés: az önbecsülés és a személyes önértékelés, az auto-
nómia nő;
6. növekszik a tolerancia és elfogadás másokkal és mások hibáival és megol-
dásmódjaival szemben;
7. csoportkohézió:  kölcsönös védelem külső veszélyekkel szemben, „mi” ér-
zés, a csoportnormák betartása.  A csoporttagok vonzódhatnak a csoportveze-
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tő, a többi csoporttag és a csoport, mint egész iránt. A strukturált gyakorlatok
átgondolt alkalmazása önmagában is erősíteni szokta a csoportkohéziót;
8. interperszonális tanulás: amikor a kezelt a személyközi kapcsolatok zavarai-
val a csoport mikrovilágába jön és ennek a kívülről hozott anyagnak megfele-
lően viselkedik. Erről visszajelzéseket kap. Felméri viselkedésének másokra
tett hatását. Ennek hatására, ill. a vezető visszajelzéseinek hatására új viselke-
déselemeket épít ki, változik. Ezt a változást magával viszi a külvilágba, ahol új
módon nyilvánul meg. Erre környezete is új módon reagál.

Gyerekeknél az első és legfontosabb közeg a család. Ha itt megváltozott mó-
don nyilvánul meg a gyerek, a család sok esetben nem tud olyan gyorsan az ed-
digi esetleg hibás módtól eltérően reagálni. Ezért szoktuk azt mondani, hogy a
gyerek a csoportban már szépen javul, a szülő a szülőcsoporton sokkal lassab-
ban ér el a kívánt változásig.

Dadogó-terápiás csoportok a Seneca Beszéd Stúdióban

A Seneca Beszéd Stúdióban 4-7 fős, strukturált  csoportfoglalkozás zajlik.
Két nyitott gyerekcsoport működik. Ez azt jelenti, hogy a csoport folyamatos
működése közben jöhetnek ill. mehetnek el tagok a csoportból. Az egyik cso-
portba az óvodáskorú gyerekek, a másik csoportba a kisiskolás korúak járnak.
A strukturált elnevezés azt jelenti, hogy a csoportvezető feladat-kijelölő, visel-
kedésszabályozó, célzott beavatkozásaival segíti az együttes munkát. Ez vala-
milyen gyakorlat, játék, feladatmegoldás kezdeményezésében realizálódik. A
Seneca  Beszéd  Stúdióban  a  „komplex  művészeti  terápia”  elnevezésű,
Schmidtné Balás Eszter által 1979 óta kidolgozott és alkalmazott módszerrel
dolgozunk.

Az általunk ismert intézményekben megvalósuló szervezési formák a követ-
kezők:

1. Gyerekcsoport, szülőcsoport nélkül. A kapcsolattartás a szülőkkel itt
egyéni beszélgetéssel vagy konzultációval történik. A dadogás terápiá-
ja  team-munka,  tehát  jó,  ha  a  gyerekcsoport  vezetője  partnert  keres
maga mellé a hatékony munka érdekében.
2. Gyerekcsoport és szülőcsoport is működik.

a) A gyerekcsoport és a szülőcsoport időben egymást követi. Ebben az esetben kö-
zösen vezetett csoportokról is lehet szó. Ha nem két vezetője van a csoportoknak,
akkor  a  szerepek  megoszlanak.  A gyerekterapeuta  és  a  szülőterapeuta  dolgozik
egyidőben. Ha gyerekeknek tartanak foglalkozást, a gyerekterapeuta lesz a csoport ve-
zetője, ha a szülőcsoport zajlik, a vezető a szülőterapeuta lesz. Ebben a működési for-
mában szoros kapcsolatban van a két csoportvezető egymással.
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b) A gyerekcsoport és a szülőcsoport egyidőben zajlik. A Seneca Beszéd Stúdióban
ezt a működési formát alkalmazzuk. Ennek nagy előnye, hogy időtakarékos. A szülőte-
rapeuta a szülőkkel együtt havonta egyszer részt vesz a gyerekcsoport munkájában.
Ilyenkor a gyerekterapeuta vezeti a foglalkozást, amelyen a szülőcsoport vezetője is
részt vesz. A szülők ezeken a foglalkozásokon megtapasztalhatják azt, milyen a gyer-
mekük helyzete a csoportban, megfigyelhetik a gyermek kapcsolódását a többi gyerek-
hez. Saját élményeket szerezhetnek a gyerekcsoporton alkalmazott gyakorlatokról. A
terapeutáktól tanult szerep (interakcióba kerülés, tükrözés, együttműködés) rugalmas
átvállalására is van alkalmuk. Mindezek a tapasztalatok témaként előkerülhetnek a
szülőcsoporton is. A nálunk alkalmazott működési mód hátránya, hogy a két csoport-
vezető írásban és szóban tájékoztatja egymást a csoporton történtekről, ami természe-
tesen nem azonos azzal, amit a személyes részvétel élménye jelenthet. Fontos, hogy a
terápiás munkát folyamatosan esetmegbeszélő csoport egészítse ki.

Gyakran kerülünk szembe azzal a problémával, hogy nehéz megtartani a te-
rápiában a gyereket ill. a szülőt. Az új tagok érkezése megváltoztathatja a cso-
port szerkezetét, az addig zajló pozitív folyamat leállhat. A gyerekcsoport ve-
zetőjének feladata ilyenkor az új tagot védeni és a csoportba történő beillesz-
kedését segíteni. Közben a régi tagokban zajló folyamatokat is figyeli. A cso-
portnormák átadása, a csoporthagyományok tudatosítása, a csoport eddigi éle-
tének bemutatása a csoporttagokban sok pozitív érzést kelt. Többször előfor-
dul, hogy egy régi tag attól ugrásszerűen javul, hogy az újonnan érkező őt az
„öreg”, a tapasztalt szerepébe tolja.

A csoportfolyamatok mélylélektani elemeket hordoznak magukban, miköz-
ben pedagógiai terápiáról van szó. Fontosnak tartom, hogy a pedagógiai cso-
portos készségfejlesztésbe is beépüljön a pszichoterápiás helyzetről és a cso-
portokról szóló tudásunk.
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