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The study tries to prove that groupwork is useful for personality development and it has a 
therapeutic benefit. The paper spurs on the introduction of this method into our culture, too. 
Through a case study there is given an example of personal change in the group, this way 
presenting the usefulness of groupwork. The change is shown through the development of the 
object relations patterns, then the paper presents the evolution of the followed person's 
interpersonal skills. 
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A személyiségfejlesztő csoportok jellemzése / 

ÍA társadalmi változások által felkorbácsolt életünkben erőforrásandc felfrissítése 
érdekében gyakran szükségét érezzük a külső támasznak, segítségnek. Ezt a célt szol

gálhatják a humanisztikus szemléletű, pszichológiai munkára szervezett csoportok, 
amelyek'segítenek felkészülni az élet teherteTeleivel való küzdelemre. A találkozás, az 
őnfeltárás, az intim együttlét és a kibontakozó interakciók légkörében elősegíthetik a 
szémelyiségfejlődéstjés az emberi potenciál növelését. „Az emberek olyan oázisokat 
keresték, ahol "visszanyerhetik kapcsolataik személyességét, ahol benső önmagukat 
adhatják, ahol levethetik szorongásaikat, feszültségeiket, félelmeiket és újra találkoz
hatnak a külvilág által kétségbe vont kompetenciaérzésükkel" - mondja(í?wáa5 /. ^1990, 
26 o.). V " 

A csoport kibontakozásának hajtóereje az,hogy tagjai együttesen tevékenykednek, 
.tagjai között interakciók zajlanak. A tagok a csopprthantdje^szejtriélyisjégükkel vesz
nek résztjEgyüttes élményként élik naegaz- együttműködést élM. .együttlétet s ennek 
összekapcsoló ereje van. Az együttműködés során szerepek alakulnak, ki, ezek hierar
chikusan kapcsolódnak egymáshoz, létrejön a csoportstruktúra. Az együttlétet bizo
nyos szabályok határozzák meg, ezeka normák" A tagok befolyásolják egymás viselke
dését is, megvalósul a szociális tanulás. A csoportok működését meghatározó erő az 
érzelmi kötődésekből származik. Ez az alapja azegyüttésIdMtSeknek és a normák ki-
csiszolásáhakis.Tgy jön létre a hagyomány, a csoportkultúra és ennek megfelelően a 
„mi tudat". Á csoporttagság az identitás fontos, forrása le^zjEzekben a jellemzőkben 
kereshetjük a csoport kurratív funkcióit is, ami a személyiség működésében változást 
eredményezhet. 

A személyiségfejlesztő csoportok tehát tudatosan kialakított sajátosságokkal ren
delkeznek. Rudas J. (1990) szerint ezek a sajátosságok a következők: 
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