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Absztrakt 
Egy doktori kutatás keretein belül több pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás csoportfolyamat is zajlott különböző intéz-
ményekben az elmúlt két tanév során. A kutatás célja feltérképezni a terápiában rejlő fejlesztési lehetőségeket, mind szomati-
kus, mind pszichés szempontból, figyelembe véve a csoportlét jótékony hatását a kamaszkorú résztvevők testtudatára és 
önismeretére. Lényeges elem, hogy az alkalmak során egyaránt tudjunk önmagunkra és társainkra is figyelni, az instrukciók 
szabadon kezelhetőek legyenek és hangsúlyt kapjon az a tér, melyben „mindent lehet-minden megtörténhet”. A kutatás ered-
ményeinek elemzése folyamatban van, jelen írás célja a módszer ismertetése a gyakorlaton keresztül. 
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Bevezetés 
 
A 2010/2011-es tanévben mozgásterápiás foglalkozásokat tartottunk – Önismeret mozgá-

son keresztül címmel – egy 5 fős, halmozottan fogyatékos fiatalokból álló csoport szá- 
mára a Vakok Iskolájának1 Készségfejlesztő Tagozatán. Noha a terápia során nem al- 
kalmaztunk konkrét méréseket, próbákat, diagnosztizáló vizsgálatokat, a terápia ered-
ményeként erősödő csoportkohéziót, illetve a foglalkozások ideje alatt az agresszió, 
autoagresszió megszűnését és különböző kognitív funkciók (szerialitás és emlékezet) 

                                                        
1  Az intézmény neve és címe: Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógype-

dagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. 
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fejlődését tapasztaltuk.2 E tapasztalat nyomán merült fel bennem először az az elméleti 
lehetőség, hogy ennek a fajta mozgásterápiának – noha metodikáját elsősorban épekre 
és pszichotikus betegekre dolgozták ki – relevanciája lehet a fogyatékos gyermekekkel 
történő munkámban, mind fejlesztési, mind terápiás tekintetben. Az a mód, ahogyan  
e mozgásterápia egy adott csoportban egyesíteni tudja a személyiség-, a kognitív és  
a mozgásfejlesztést, új utakat nyitott meg számomra. Mivel azonban a Vakok Általános 
Iskolájában tapasztaltak szubjektív eredményekre támaszkodtak, további tapasztalatok 
és objektívebb eredmények megszerzésére egy doktori kutatás adott keretet. 
 
 

A doktori kutatás 
 
A kutatás során több különböző csoportfolyamat zajlott egy időben, melyek helyszíne  
a Száraznád Általános Iskola3 és a Csillagház Általános Iskola4 volt a 2013/14-es tanév-
ben, míg a 2014/15-ös tanév folyamatai a Szellő Általános Iskolában5, a Csalogány Isko-
lában6 és a Dr. Török Béla Általános Iskolában7 történtek. A terápián résztvevő fiatalok 
az intézmények 7. és 8. évfolyamából kerültek ki. A kutatás teljes körű bemutatására 
ezen tanulmány keretén belül nincs mód, szemléltetésképpen azonban egy konkrét 
alkalom leírásával és annak folyamatba ágyazásával ismertetném a módszert, a csoport-
tagokat és a csoport dinamikáját. 

Elöljáróban megemlíteném, hogy kezdeti tapasztalataimhoz képest az ezen kutatás-
ban résztvevő csoportok már más elképzelések mentén szerveződtek. A legfontosabb és 
legszembetűnőbb különbség az, hogy ezekben a csoportokban már nem dolgoztunk 
koreográfiákkal, az alkalmak fókuszába a fiatalok saját mozgása került, a testi és lelki 
élményeikből kiinduló saját mozdulatok, illetve a hatóerő, melyben átélhető az, hogy 
„aki most mozog, az én vagyok”. 

A pszichodinamikus mozgás- és táncterápia ötvözi a mozgást, a testtudati gyakorlato-
kat és az improvizációban rejlő alkotó és gyógyító lehetőségeket a csoportterápia eszkö-
zeivel. A terápiás foglalkozások alatt egyszerre van jelen az egyén saját belső dinamikája 
és a csoportdinamika, vagyis mindazon változók, melyek leginkább hatnak az egyénre 
és a csoportra mint egészre egyaránt (MERÉNYI 2004). A testtudati munka során a figye-
lem a folyamatos testi önészlelésre összpontosul, míg a kapcsolati munka mentén mind-

                                                        
2  Tapasztalatainkat a Gyógypedagógiai Szemle egy korábbi számában már közöltük.  Horváth Zs. – Szilajné 

Bárdos M. (2013): Mozgás alapú terápia hatása a csoportra és az egyénre halmozottan fogyatékos fiatalok 
körében. Gyógypedagógiai Szemle, 2013/3, 187-196. 

3  Az intézmény neve és címe: Száraznád Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, és Fejlesztő 
Nevelés-Oktatást Végző Iskola, 1156 Budapest, Pattogós u. 6-8. 

4  Az intézmény neve és címe: Budapest III. Kerületi Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény, 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 16. 

5  Az intézmény neve és címe: Budapest III. Kerületi Szellő Óvoda Általános Iskola, Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény, 1035 Budapest, Szellő u. 9-11. 

6  Az intézmény neve és címe: Budapest III. Tankerület Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon, 
1034 Budapest, San Marco u. 48-50. 

7  Az intézmény neve és címe: Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI és Kollé-
gium, 1142, Budapest, Rákospatak u. 101. 
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két fél mozgása egyszerre kerül fókuszba. Ezen munkamódoknak köszönhetően átélhe-
tőek olyan élmények, mint a hatóerő vagy a kompetencia, melyek valós testképhez és 
önismerethez vezetnek. 

 
 

Pszichodinamikus mozgás- és táncterápia  
a Csillagház Általános Iskolában 
 
A Csillagház Általános Iskolában a tavalyi tanév során két csoportfolyamat futott párhu-
zamosan, mindkét csoport tagjai halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott fiatalok 
voltak, akik közül sokan nem tudnak verbálisan kommunikálni. Mindannyian kerekesz-
székkel közlekednek, és néhányan képesek önállóan hajtani kerekesszéküket, de volt 
olyan résztvevő is, aki segítségre szorul hely- és helyzetváltoztatásban egyaránt. A cso-
porttagok tehát fogyatékosságuk szempontjából homogén csoportot alkottak, bár azon 
belül mutattakegyedi eltéréseket. Másrészt, bizonyos értelemben heterogén összetételű-
ek is voltak, nem, életkor és társuló diagnózisok szempontjából. Egyrészt a csoportokat 
fiúk és lányok vegyesen alkották, másrészt életkor tekintetében is nagyobb volt az évfo-
lyamok szórása (12–16 év), mint egy többségi általános iskolában. A csoportban két 
diagnózis jelent meg dominánsan, a tetraparesis spastica (BNO kód: G80), illetve a kö-
zépsúlyos értelmi fogyatékosság (BNO kód: F71). A hozzávetőlegesen 45 perces fog- 
lalkozások/terápiás alkalmak kéthetente az iskola tornatermében zajlottak. A terápia 
szemléletének (eredetileg pszichoterápiás módszer) megfelelően a csoportokat az első 
néhány nyitott alkalmat követően lezártuk, így a résztvevők, az őket segítő pedagógu-
sok/pedagógiai asszisztensek, az állandó helyszín és időpont biztonságos keretet tudtak 
nyújtani a terápiás folyamathoz. Ahhoz, hogy egy csoport saját dinamikája kialakulhas-
son, elengedhetetlen a keretek meg- és betartása, mivel minden csoport sajátos alakulási 
fázisokon megy keresztül. Megjelennek bizonyos konfliktusok (csoporton kívül és belül) 
a folyamat adott szakaszaiban, kezdetben például a tagok rendszerint a terápia értelmét 
keresik, emellett általában a csoportban elfoglalt helyüket próbálják definiálni, míg kö-
rülbelül a folyamat felénél gyakran a helyzet megszokottságából fakadó problémák je-
lennek meg. Egy jól működő csoportnál természetes dolog ezen konfliktusok megjele-
nése, amit közös erővel feldolgozva kialakulhat a csoportkohézió és a csoport a maga 
egyediségében. 

A pszichodinamikus mozgás- és táncterápiának négy munkamódja van: a verbális,  
a testtudati és a kapcsolati munka, illetve az alkotás, mely módokat ezúttal is próbál- 
tuk alkalmazni. A verbális munkamódot nem tudtuk használni a csoporttagok diagnózi- 
sai és beszédállapota miatt, így mivel a verbális be- és kijelentkezésre nem nyílt lehető- 
ség, minden alkalom elején egy-egy mozdulattal köszöntöttük egymást, mely mozdulatot  
– az eredeti „mozdulat-tulajdonos” figyelmétől kísérve – mindenki a képességeihez mér-
ten utánzott. A „bejelentkező mozdulatok” jelentősége a hatóerővel definiálható, hiszen 
minden tagnak saját mozdulata volt, melyet viszontláthatott a csoport többi tagjától, ami 
még egyfajta kapcsolatteremtést és közösségépítést is eredményezett. A mozdulatok  
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a folyamat során egyre cizelláltabbakká váltak, olykor hosszabb mozgássorok is meg- 
jelentek. A bejelentkező mozdulatot követően minden esetben a térrel foglalkoztunk, 
megpróbálva mindig más módon felfedezni „mozgásterünket”, például bizonyos ponto-
kat gyorsan vagy lassan, csukott vagy nyitott szemmel közelítettünk meg. Így vált a test  
a tér részévé, és figyelmünk kinyílt a körülöttünk lévő térre és abban saját magunkra. A tér 
bejárását a testtudati munka követte, melyet ideális esetben mind csoportos, mind egyéni 
gyakorlat is jellemez, és melynek segítségével figyelmünk középpontjában a saját testünk 
és testi élményeink állnak, ami által egy hosszabb folyamat során belső testképünk is 
differenciálódhat. Ezután a saját magunkra fordított koncentrált figyelmünket kinyitottuk 
társainkra, és elindult egy kapcsolati munka, mely a nevéből fakadóan párban vagy hár-
masokban zajló gyakorlatokat jelent. Idejét tekintve ez a leghosszabb gyakorlat, egyben  
a legmélyebb munka is, ekkor már instruált érintés is következik, a párok egymásra kon-
centrálnak, próbálnak kölcsönösen egymásra hangolódni. A kapcsolati munka után álta-
lában lehetőség nyílik az egész alkalom során szerzett testi-testtudati és társas élmények 
megformálására egyéni mozgás keretei között is, vagyis megjelenik az alkotási fázis. 

Az alábbiakban egy alkalom reflexiója következik 2014 márciusából, 4 résztvevővel 
(1 hiányzó). 
 
 

Dinamika 
 
Dinamika szempontjából izgalmas állapotban van a csoport, erős ellenállás nincs, inkább 
az jellemző, hogy némiképp megjelent a megszokottság (kevés már az újdonság), miköz-
ben azért láthatóan mindenki élvezi a tevékenységet. Megszokták mind a gyerekek, mind 
a segítők, hogy rendszeresen jövünk, és ettől kicsit az iskola részévé is váltunk, ami egyfe-
lől nagyon pozitív, hiszen valóban ide (is) tartozunk, másfelől viszont a terápiás keretek 
betartását nem segíti. Egyre később kezdünk, így néha kevés idő jut az elmélyülésre. 
 
 

Csoporttagok 
 
Z.N.8 (fiú) nem igazán volt jelen, körbeállásnál és a bejelentkező mozdulatoknál figyelme 
néha elkalandozott. (Néha úgy viselkedik, mintha nem is akarna figyelni a többiekre, ami 
persze valahol érthető, hiszen ő az, aki először érkezik meg a térbe, a csúszások miatt elég 
sokat kell tétlenül várnia, amiben valószínűleg el is fárad. Emiatt talán kicsit bosszút is áll 
mindenkin: most akkor ő nem figyel, nem vesz figyelembe senkit, hiszen eddig fordítva 
volt, őt nem vette figyelembe senki.) I.B. (lány) kevésbé volt aktív, mint általában, alapve-
tően fókuszált, de néha az ő figyelme is elkalandozott. Z.O. (lány) szeretett volna kimenni 
az udvarra, de végül velünk maradt, és jól is érezte magát, bár elmélyülni láthatóan kevés-
bé tudott. D.Z. (lány) panaszkodott az elején (nem ránk, inkább mindenre és mindenkire  
– kamaszkorban van), később fel tudott oldódni és képes volt az alkotó fázisig is eljutni. 

                                                        
8  Az anonimitás érdekében a gyerekek monogramját is megváltoztattuk. 
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Gyakorlatok 
 
A sebességgel való munkát mindenki nagyon élvezte, mind a gyors, mind a lassú sebes-
ségeket, bár kicsit kevesellték az erre fordított időt. Egymás követését is jól megoldották, 
megértették azt az instrukciót, hogy először ne tegyék egyértelművé, kit követnek, majd 
csak később. A vonatozás nagyon jól sikerült, játszottak a sebességükkel, irányokkal, 
megállásokkal is, és mindenki nyomon tudta követni a folyamatot. A párosok (Z.N.–
Z.O.és I.B.–D.Z.) szépen alakultak, az I.B.–D.Z. páros elmélyülten tudott dolgozni, meg-
küzdöttek azért, hogy érinteni tudják egymást, de végül az érintés és az egymásra hango-
lódás is egyaránt sikerült. 
 
 

Lezárás 
 
Jelen írás tehát egy rövid betekintés a pszichodinamikus mozgás- és táncterápia műkö-
désébe, melyből láthatóvá válik, hogy egy fogyatékossággal élő (halmozottan fogyatékos 
mozgáskorlátozott) csoportban is jól használható ez a terápia, a csoporttagok kognitív, 
verbális és szomatikus állapotának nehezítettsége ellenére is. A kutatás ennél azonban 
szélesebb körben zajlik, célja az eddig taglalt terápiás módszer vizsgálata az egyéni af-
fektív képességek és a kognitív architektúrák feltérképezése, illetve a csoportok alaku- 
lása (csoportkohézió, csoportközi viszonyok, az egyén helye a csoportban) mentén.  
A mozgásterápia a személyiségre és a személyiség fejlődésére vonatkozó hatásai visel-
kedési kérdőívek és interjúk segítségével térképezhetőek fel. A kérdőívek hasonló, egy-
mást jól kiegészítő tételekkel dolgoznak, előtérbe helyezve az agressziót, szorongást, 
társas kapcsolatokat, valamint figyelmi problémákat. Ez utóbbi vizsgálatára, illetve a téri 
emlékezetre vonatkozó kognitív, neuropszichológiai tesztek úgyszintén a kutatás részét 
képezik. A pszichodinamikus mozgás- és táncterápia működésének vizsgálatára sajátos 
nevelési igényű csoportok esetén nincs ismert kidolgozott metodika, a terápiás folyama-
tok tapasztalatai alapján azonban körvonalazható a módszer hatékonysága a csoportko-
hézió növekedése, a testtudat, testkép fejlődése, illetve az agresszió és szorongás csök-
kenése terén. 
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