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Sárosi Melinda 

 

Kisiskolások szociális kompetenciájának  

fejlesztése játékokkal 

 
A nemzetközi pszichológiai és pedagógiai kutatások már 50 éve foglalkoz-

nak a szociális kompetencia modellezésével, a rendszer összetevőinek fejlődé-
sével és fejlesztési lehetőségeivel. Egyre több adat áll rendelkezésre arról, hogy 
a szociális viselkedés eredményessége milyen módon befolyásolja az egyének 
magánéleti és szakmai boldogulását.  

A szociális kompetencia fejlődése főként gyermekkorban befolyásolható. A 
társas fejlődés ugyanis olyan kétoldalú folyamat, amellyel a gyermekek egyszerre 
integrálódnak közösségükbe és differenciálódnak mint különálló egyének. Az 
egyik oldala ennek a szocializáció, amelynek során a gyermekek megtanulják a 
társadalom normáit és értékeit. A másik oldala a személyiség alakulása, amikor 
a gyermekek eljutnak azokhoz a sajátos érzés- és viselkedésmódokhoz, ame-
lyekkel a változatos körülményekre reagálnak. 

Pszichológiai vizsgálatok sora igazolja, hogy a kisiskolások az érzelmi fej-
lettség terén sokkal nagyobb érési különbségeket mutatnak, mint az értelmi 
érettség tekintetében. A tanulóinkat megismerve huzamosabban és beleérző 
módon megfigyelve tűnik szembe az érzelmi integráltság, differenciáltság, más-
ság mértéke. A kisiskolásoknál ez a relatív fejletlenség nehezíti az iskolai alkal-
mazkodást, és ezáltal rontja a teljesítményt is (Antal Rita 2000). Éppen ezért 
egyre nagyobb szükség van arra, hogy az iskola felvállalja a tantárgyközpontú, 
ismeret- és teljesítménycentrikus oktatás mellett a gyermekek személyiségének 
fejlesztését, főleg érzelmi, valamint interperszonális szempontból. 

A vizsgálatok azt mutatták, hogy szoros összefüggés áll fenn a szocialitás 
fejlettsége és a környezethez fűződő hosszú távú alkalmazkodás között. A szo-
cializáció során a tanuló szociális környezetében sajátítja el a társas kapcsolatok 
kiépítéséhez és fenntartásához szükséges ismereteket és készségeket, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a későbbiekben a társadalom aktív tagja legyen.  

A 8–10 éves gyermekek szociális készsége fejlesztésének színtere az iskola. 
Ezért nagy felelősség hárul a pedagógusokra, hisz az amúgy is szocializációs 
hiányosságokkal érkezett gyermekek segítése, fejlesztése egyre több feladatot ró 
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rájuk. Annál is inkább, mert a kutatások eredményei azt bizonyítják, hogy a 
szociális kompetenciák ebben az életkorban nem, vagy alig fejlődnek spontán 
módon. Fejlesztő programokra van szükség (Zsolnai és Józsa 2002). 

A fejlett szociális kompetencia kialakulásának egyik előfeltétele az, hogy az 
egyén pozitív önértékeléssel és a környezetével kapcsolatban pozitív attitűddel ren-
delkezzen. Az érzelmi intelligencia (empátia, düh és harag kezelése, társas mobili-
zálás képessége), kommunikációs képesség, konstruktív konfliktusmegoldás ugyancsak 
fontos eleme a szociális kompetenciának. Mindhárom elősegíti, hogy az egyén 
interakciói során sikeres legyen, és az interakciós partner vagy partnerek vissza-
jelzései alapján helyesen változtasson viselkedésén, ha ez szükséges. (Figula–
Barcsa 2008). A szociális kompetencia alakulására fejlesztően hat, ha a problé-
mákat az egyén kreatívan, alternatív módon képes megoldani úgy, hogy közben a saját 
és a csoport érdekeit egyaránt figyelembe veszi. Végül a nyitott, barátságos és 
együttműködő egyéniség szintén pozitív hatású a szociális kompetencia alakulásá-
ban. 

Jelen tanulmány egy olyan fejlesztő program hatékonyságát vizsgáló peda-
gógiai kutatás eredményeit mutatja be, mely 8–10 éves gyermekek szociális 
kompetenciájának  fejlesztésére készült. A szociális kompetencia igen átfogó 
fogalom, ezért nincs is mód minden komponensére kiterjedő fejlesztésre. A 
program az önismeret, kommunikációs képesség, együttműködési ké-
pesség, és végül a konfliktuskezelési képesség fejlesztésére irányul.  

Konta és Zsolnai (2002) szerint egy fejlesztő program bevezetése előtt sok 
szempontot kell mérlegelni, hogy az minél inkább „személyre szabott” legyen. 
Az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a szociális készségek és képességek 
fejlesztésében nem a belátásos tanulásra épülő viselkedés megtanítására kell 
építeni, hanem az utánozható és kipróbálható minták érzelemgazdag, élmény-
ként történő, megélhető tapasztalására. A legtöbb gyermek rendelkezik a szoci-
ális készségek és képességek hatékony működtetésére való fogékonysággal, de 
életkori sajátosságaiból adódóan minta és kipróbálás kell ahhoz, hogy ezek ész-
lelési és viselkedési repertoárjába beépüljenek. Ezért egy olyan formáját kell 
választani a fejlesztésnek, mely ahhoz a gyermeki tevékenységhez áll legköze-
lebb, amelyben minden gyermek otthon érzi magát, amely biztonságos közeget 
jelent a számára, amelyhez nem kell külön tehetség vagy felkészültség. Ez pedig 
a játék.   
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Egyre több azoknak a szociális készségfejlesztő programoknak a száma, 
amelyeket iskolai keretek között valósítottak meg, melyekből ötletet merítettem 
saját fejlesztő programom kidolgozásánál. (Zsolnai–Konta 2002, Zsolnai 2006). 
Így a programba a tevékenységek változatos formái épültek be, ügyelve a foko-
zatosságra: a készségfejlesztő játékok és gyakorlatok, a dramatikus játékok, a 
képsorozatokra, történetekre, mesékre, valós élethelyzetekre épülő szerepjáté-
kok. A program három részből, összesen 33 órából áll úgy, hogy 10–10 órát 
szán az önismeret, a kommunikáció és együttműködés fejlesztésére, és másik 
10 órát a konfliktuskezelési képesség fejlesztésére.  

A pedagógiai kutatás arra irányult, hogy a két éven keresztül, heti egyórás 
foglalkozásokon folyó fejlesztő program hatékonyságát megvizsgálja. Arra ke-
reste a választ, hogy a fejlesztő program hatására történik-e pozitív irányú 
változás a szociális kompetencia fejlettségi szintjében a program előtti 
szinthez képest. 

 
A kutatás hipotézisei 
 

o Az önismereti játékok és fejlesztő gyakorlatok alkalmazásával a gyerme-
kek önismerete mérhetően fejlődik.  

o Az együttműködési és kommunikációs képességet fejlesztő tevékenysé-
gek hatására a személyközi és a feladattal kapcsolatos viselkedés pozitív 
irányban változik. 

o A konfliktuskezelési képességet fejlesztő tevékenységek hatására az osz-
tályközösség kohéziója mérhetően erősödik. 

 
A kutatás lebonyolítása 

  
Az induktív pedagógiai kísérlet a fejlesztő program alkalmazásának szo-

ciális kompetenciákra gyakorolt fejlesztő hatását vizsgálta. 
A kétcsoportos természetes kísérlet a 8–10 éves gyermekek szociális kom-

petenciájának kísérlet előtti és utáni fejlettségi szintjét vizsgálta, és az eredmé-
nyeket összehasonlítva állapította meg a kísérlet eredményességét. 
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A minta bemutatása. A kísérletet a Szatmárnémeti Aurel Popp Művészeti 
Líceum III. osztályában végeztük. A kontrollcsoport a Szatmárnémeti Dr. 
Vasile Lucaciu I–VIII. osztályos iskola III. osztálya volt. A két csoport több-
nyire hasonló a családi hátteret, illetve nemek szerinti eloszlásukat tekintve, ta-
nulmányi eredményükre nézve a kontrollcsoportban több a kitűnő tanuló.  

A két osztály tanulóinak nemek szerinti megoszlását az alábbi táblázat 
szemlélteti: 

 
Csoportok Fiú Lány Összesen 

Kísérleti csoport 8 7 15 
Kontrollcsoport 9 9 18 

Összesen 17 16 33 
1. táblázat. A minta jellemzése 

 
A kutatás helyszíne és időpontja. A kutatást a 2010–2011-es, valamint a 

2011–2012-es tanévben végeztük. A kísérlet kezdetekor a tanulók II. osztályo-
sok voltak. A fejlesztő program alkalmazását az Aurel Popp Művészeti Líce-
umban 2011 januárjában kezdtük az iskolai év második félévében, és 2012 má-
jusában fejeztük be. Adatfelvételt mind a kísérleti, mind a kontrollcsoport ese-
tében a kísérlet előtt és után végeztünk. 

A kutatás módszerei és eljárásai. A kísérleti és kontrollosztályba járó 
gyermekek szociális kompetenciájának fejlettségét az önértékelési kérdőív, a 
szociometria mérte, valamint a szociális készségek kérdőív. A kutatás feltáró 
módszerei tehát a megfigyelés, írásbeli kikérdezés, szociometriai módszer. A 
kutatás adatainak feldolgozására az SPSS 11.5 számítógépes programot hasz-
náltuk. 

 
A kutatási eszközök bemutatása 

 
A kétévnyi fejlesztő kísérlet eredményességét a következő mérőeszközök-

kel vizsgáltuk: 

Énkép kérdőív. Az énkép elemeinek feltárására szolgál. Azt mutatja meg, mi-
lyennek látja a válaszadó önmagát. Nem azt, hogy ő milyen, hanem hogy mit 
gondol magáról a felsorolt tulajdonságokkal kapcsolatosan. A vizsgált személy 
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10 tulajdonságot pozitívan és negatívan megfogalmazó jelzőt tekint át. Ezeket a 
jelzőket reflektív módon használva, azaz saját magára vonatkoztatva, jellemzi 
önmagát a kérdezett személy. A jelzők önmagára való érvényességét egy hétfokú 
skálán jelöli, a skála közepétől való elhajlás iránya és mértéke szerint. A vála-
szok kielemzése során megállapítjuk az egybeeséseket és különbségeket az ön-
jellemzés és mások jellemzése között, megállapítjuk az egybeesések és különb-
ségek számát, a különbözőségek mértékét. Ezekből következtetünk a vizsgált 
személy önismeretének megalapozottságára, helyességére, az énkép stabilitásá-
ra, a hiteles önértékelésre, illetve a negatív eredményben az önismeret hiányos-
ságaira, igaztalan voltára, az énkép instabilitására, az önértékelés fogyatékossá-
gaira.  

Kérdőív a szociális érettség megismeréséhez. A kérdőív a Konta–Zsolnai (2002) ál-
tal használt 54 tételből álló kérdőíve alapján készült, mely három szociális kész-
ségcsoportot sorol fel. Ezeken belül különböző viselkedési megnyilvánulásokat 
határoz meg, melyeket az ötfokú Likert-skálán kell értékelni. A kérdőívet az 
osztály tanítója töltötte ki minden tanulóról a fejlesztő program előtt és után. 

Szociometriai szavazólap. A több szempontú szociometriai felmérés hat kér-
dést tartalmaz, melyek révén háromnál a rokonszenvi választásokat, másik há-
romnál a funkciójellegű választásokat vizsgáltuk. Ez utóbbihoz tartozó kérdé-
sek az egyéni tulajdonságokat és készségeket (Kiket tartasz a legjobb tanulónak az 
osztályban?), az érvényesülést (Ha felnőttök, kiből lesz osztálytársaid közül híres em-
ber?), valamint a közösségi rátermettséget (Ha a tanító nénit hosszabb időre kihívnák 
az óráról, ki tudná közületek a legjobban helyettesíteni?) vizsgálják. A kérdéseket való-
ságos helyzethez kötve fogalmaztuk meg. A kérdőív kitöltése során a csoport 
tagjai tulajdonképpen szavaznak arról, hogy az adott tulajdonság, képesség te-
kintetében kit tartanak a legjobbnak. 

Adatok bemutatása és elemzése. Az eredmények bemutatásánál a tanu-
lók mindenike egy kódot kapott. A kód egy betűből és egy számból állt. A 
szám elé L betű került, ha az illető tanuló lány, és F, ha fiú. Minden adatnál a 
kód mindig ugyanazt a tanulót jelöli. 
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Az énképvizsgálat eredményeinek bemutatása 
 

Minden gyermekről két kérdőív készült: egyiket ő töltötte ki saját magáról, 
a másikat a pedagógus. Az eredményeket összevetve megszámoltuk, hány 
egyezés van a 10 tulajdonságpár esetén. Egyezésnek számít, ha egy adott tulaj-
donságnál a skála ugyanazon fokát vagy a közvetlenül mellette lévő fokozatot 
jelölték be. Ezeket az egyezéseket százalékban kifejezve kiszámítottuk az osz-
tály átlagos százalékos értékét.  

 
Kísérleti csoport egyezéseinek  

száma: 
Kontrollcsoport egyezéseinek 

száma: 
A kísérletben részt 
vevő tanulók 

Program előtt Program után Program előtt Program után 
L1 6 10 7 8 
L2 6 7 9 10 
L3 6 8 7 7 
L4 5 7 5 7 
L5 7 7 9 7 
L6 4 7 8 10 
L7 2 7 5 6 
L8   5 7 
L9   4 6 
F1 4 7 7 6 
F2 3 5 8 4 
F3 4 6 5 7 
F4 6 8 3 4 
F5 2 6 7 9 
F6 3 5 6 7 
F7 6 6 6 7 
F8 4 7 5 7 
F9   7 9 

Átlag százalékban 
kifejezve 

45,3% 68,6% 62,7% 66,1% 

2. táblázat. Az önismeret fejlettsége kísérlet előtt és után 
 
Az önismeret kísérlet előtt és utáni fejlettségét a kísérleti és kontrollcsoport 

esetében a 2. táblázatban tűntettük fel. A kísérletet megelőző vizsgálat eredmé-
nyei alapján látható, hogy a kontrollcsoport önismerete fejlettebb (62,7%), mint 
a kísérleti csoporté (45,3%). A kísérlet utáni felmérés azt mutatja, hogy időközben 
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mindkét csoport önismerete fejlődött: a kísérleti csoporté 68,6% lett, míg a 
kontrollcsoporté 66,1%. Ez a kísérleti csoport esetében 23,3%-os növekedést, 
míg a kontrollcsoport esetében 3,4%-os növekedést jelent. 

Az énképvizsgálat eredményeinek szignifikanciavizsgálatát az SPSS 11.5 
számítógépes program egymintás és kétmintás t-próba alkalmazásával végeztük. 
A vizsgálat kimutatja, hogy a kísérlet hatékony volt-e, kimutatható-e különbség 
a kísérlet előtti és utáni eredmények között. 95% valószínűség esetén a különb-
ség szignifikáns (p < 0,05), míg 99% fölött a különbség erősen szignifikáns, a 
kapott eredmény nem a véletlen műve (p < 0,01).  

Az egymintás t-próba azt mutatja, hogy a kísérleti csoport kísérlet előtti és 
utáni eredményei közötti különbségek erősen szignifikánsak (p = 0,00***), de 
szignifikáns a különbség a kontrollcsoport esetében is (p = 0,047*). 

A kétmintás t-próba eredményei azt mutatják, hogy míg a kísérlet előtt az 
önismeret szintjében szignifikáns különbségek voltak a két csoport között (p = 
= 0,005**), a kísérlet után a különbség nem szignifikáns (p = 0,644). Tehát a 
kísérleti csoport önismerete jelentősen fejlődött a kísérlet előtti szinthez képest  
és a kontrollcsoport önismereti szintjéhez hasonló eredményt ért el.   

 

A szociális érettség vizsgálatának eredményei  
 

A 15 szociális készséget tartalmazó kérdőívet az osztály pedagógusa min-
den tanulóról kitöltötte 2011 januárjában és 2012 májusában. Ezekből a részle-
tes adatokból a következő összesített adatok vezethetők le: 

 
Intervallumok 0–25 26–50 51–75 Összesen  
Kísérlet előtt 5 6 4 15 
Kísérlet után – 5 10 15 

3. táblázat. Abszolút gyakorisági eloszlások a kísérleti csoport esetén 
 

A kísérlet előtt a kísérleti csoport tanulói a maximális 75 pontból a követ-
kező pontszámokat érték el: 5 tanuló 0 és 25 pont között, 6 tanuló 26 és 50 
pont között, míg 4 tanuló 51 és 75 pont között. A kísérlet utáni felméréskor 5 
tanuló ért el 26 és 50 pont közötti pontértéket, míg 10 tanuló 51 és 75 pont 
közöttit.  
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Intervallumok 0–25 26–50 51–75 Összesen  
Kísérlet előtt – 6 12 18 
Kísérlet után – 5 13 18 

4. táblázat. Abszolút gyakorisági eloszlások a kontrollcsoport esetén 
A kísérlet előtt a kontrollcsoport tanulói a maximális 75 pontból a követke-

ző pontszámokat érték el: nincs egyetlen tanuló sem  0 és 25 pont között, 6 
tanuló 26 és 50 pont között, míg 12 tanuló 51 és 75 pont között. A kísérlet 
utáni felméréskor 5 tanuló ért el 26 és 50 pont közötti pontértéket, míg 13 ta-
nuló 51 és 75 pont közötti értéket ért el. 

 

Csoportok Kísérleti csoport Kontrollcsoport 
Kísérlet előtt Kísérlet után Kísérlet előtt Kísérlet után Átlagérték 

39,8 55,8 58 60 
Fejlődés 40% 3,4% 

5. táblázat. Átlagérték és fejlődés a szociális érettség vizsgálata esetében 
 

 
1. ábra. Átlagérték és fejlődés a szociális érettség vizsgálata esetében 

 

A két csoport eredményeinek összehasonlításából kitűnik, hogy míg a kísér-
let előtt a közöttük lévő különbségek erősen szignifikánsak, a kísérlet után ezek 
a különbségek már nem szignifikánsak, azaz a kísérlet ideje alatt a kísérleti cso-
port szociális készségei fejlődtek, és a kontrollcsoport fejlettségéhez hasonló 
szintre jutottak. 

A szociometriai felmérés eredményeinek bemutatása 
 

A szociometriai szavazólap első három kérdésére adott válaszok alapján a 
megkérdezettek között csoportos kapcsolatok mutatkoznak meg, valamint az 
egyes személyek helyzete és szorosabb kapcsolatai az adott közösségben. Követ-
keztethetünk a szimpátiaviszonyokra, de arra is, hogy mennyire funkcionál a 
csoport közösségként. A rokonszenvi választások, illetve a kölcsönös választá-
sok eredményeit a kölcsönösségi táblázat foglalja össze. A táblázat adataiból 
kiszámíthatók a kohéziós mutatók:  
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Kölcsönösségi index. Azt fejezi ki, hogy a társas mezőben lévő személyek 
hány százalékának van kölcsönös kapcsolata. Minél nagyobb ez a mutató, annál 
kevesebb a társas mezőben a magányosok száma. Átlagérték: 85–90%. 

Sűrűségi mutató. A kölcsönös kapcsolatok számának és a csoporttagok 
számának a hányadosa. Azt fejezi ki, hogy a társas mezőben egy személyre hány 
kölcsönös kapcsolat jut. Stabil közösségekben a mutató 1 fölött van. Átlagér-
ték: 0,9–1,1. 

Kohéziós index. Azt fejezi ki, hogy a társas mezőben a szociometriailag 
lehetséges kölcsönös kapcsolatoknak hány százaléka realizálódott. Átlagérték: 
10–13 %. 

Viszonzott kapcsolatok mutatója. Azt fejezi ki, hogy a deklarált kapcso-
latoknak hány százaléka kölcsönös. Átlagérték: 50–60. 

Mindezeket a mutatókat a következő táblázat mutatja be: 
 

Csoport Mérés 
időpontja

Deklarált 
kapcso-
latok 
száma 

Köl-
csönös 
kapcso-
latok 
száma 

Kölcs. 
kapcs. 
rendel-
kező 
tanuló 

Köl-
csö-
nös-
ségi 
index 

Sűrű-
ségi 
muta-
tó 

Kohé-
ziós 
index 

Viszon-
zott 
kapcso-
latok mu-
tatója 

Előmérés 69 39 14 93,3% 2,7 18,5% 56,5% Kísér-
leti Utómérés 71 46 15 100% 3 21,9% 64,7% 

Előmérés 75 38 16 88,8% 2,1 12,4% 50,6% Kont-
roll Utómérés 83 39 16 88,8% 2,1 12,7% 46,9% 

6. táblázat. Kohéziós mutatók értékei 
 

A kísérlet előtt a kölcsönösségi index mindkét csoport esetében átlagérté-
ken belül van, a sűrűségi mutató átlagértéken felül, csakúgy mint a viszonzott 
kapcsolatok mutatója. A kohéziós index a kísérleti csoportnál átlagon felüli, 
míg a kontrollcsoportnál átlagos értéket mutat. A kísérlet után a kísérleti cso-
port esetében minden mutató magasabb a kísérlet előtti szinthez képest. A 
kontrollcsoport mutatói közül a kölcsönösségi index és a sűrűségi mutató nem 
változott, a kohéziós index enyhén emelkedett, viszont a viszonzott kapcsola-
tok mutatója átlag alatti értékre süllyedt.  

A csoportlégkör mutatója. Ez a mutató azt tükrözi, hogy a közösségi fel-
adatra való alkalmasság eldöntésekor rokonszenvi indíttatás vagy a csoport-
norma vezérli a választást. Harmonikus közösségről akkor beszélünk, ha a ro-
konszenvet szubjektív megítélés, személyes vonzalom határozza meg, a funkcióra 
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vonatkozó kérdésekben viszont egységes a csoport véleménye, azaz kisebb a 
szóródás, mint a rokonszenvi kérdésekben.  A csoportlégkör mutatóját a gya-
korisági táblázat adatai szemléltetik. A funkciójellegű kérdésekre adott vála-
szokból nyomon lehet követni, hogyan változott a csoport véleménye. 

 

Egyéni képes-
ségek 

Érvényesülés  Szervezés  Össze-
sen  

Átlag  Csoport Mérés 
időpontja

          Szóródás   
Előmérés 9 60% 9 60% 9 60% 27 9 

 60% 
Kísérleti 

Utómérés 5 33% 9 60% 7 46,6% 21 7 
46,6% 

Előmérés 15 83,3% 16 88,8% 17 94,4% 48 16 
88,8% 

Kontroll 

Utómérés 13 72,2% 14 77,7% 16 88,8% 43 14 
77,7% 

7. táblázat. Funkciójellegű kérdésekre adott válaszok összesített és százalékos értékei 
 

A kísérleti csoport esetében a csoport véleménye az egyéni képességek és a 
szervezési képességek tekintetében egységesedett, hiszen a szórás 9-ről 5-re, 
illetve 9-ről 7-re változott. A kontrollcsoport esetében a szóródás alig változott, 
nagyon sok a rokonszenvi választás a funkcionális kérdéseknél, illetve egy ér-
dekes jelenség is megfigyelhető: a 18 gyermekből 9 saját magát választotta. 

 

Az eredmények megvitatása 
 

A kísérlet előtt a kontrollcsoport önismerete szignifikánsan jobb volt a 
kontrollcsoporténál. Ez az eltérés a gyermekek szociális háttere alapján nem 
indokolt. Elképzelhető, hogy valóban fejlettebb önismerettel rendelkeztek, 
mint a kísérleti csoport tanulói, de az is elképzelhető, hogy a felmérést végző 
két pedagógus eltérő módon értékelte a tanulókat Konta–Zsolnai (2002, 47. o.) 
amellett foglal állást, hogy a szociális készségek fejlődése elsősorban a gyerme-
kek önmagukhoz viszonyító mutatókkal írható le. Két csoport objektív össze-
hasonlítása csak közös értékelő alkalmazása esetén megvalósítható, ez azonban 
a szociális készségek jellege miatt szinte lehetetlen. Ezért a két csoport eredmé-
nyeinek összehasonlítása oly módon történt, hogy amíg a kísérleti csoport ese-
tében a kísérleti beavatkozás során észlelt fejlődést jellemeztük, addig a kont-
rollcsoportnál a kísérlet nélküli, spontán fejlődést. Az előmérés és az utómérés 
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eredményeit t-próbával összehasonlítva megállapítható, hogy a kísérleti csoport 
önismeretének fejlődése szignifikáns. Tehát az első hipotézis beigazolódott. 

A második hipotézis igazolására a szociális érettség kérdőívet alkalmaztuk, 
mely olyan szociális készségeket, illetve ehhez tartozó viselkedéseket tartalmaz-
nak, melyek hatékony kommunikációt és együttműködést feltételeznek. Ezért 
ez a mérőeszköz alkalmas volt a fejlesztő program második részének értékelé-
sére. A kísérleti és a kontrollcsoport fejlődésének hasonlósága, illetve eltérése 
itt is a csoportok önmagukhoz viszonyított változásának mértékével jellemez-
hető leginkább. Az előfelmérésből és utómérésből származó eredmények alap-
ján megállapítható, hogy a kísérleti és kontrollcsoport fejlődésében jelentős az 
eltérés: a kísérleti csoport 40%-os fejlődést mutat, a kontrollcsoport fejlődése 
mindössze 3,4%. Ez az eredmény igazolja a második hipotézist.  

Egy osztály életében különböző csoportfolyamatok zajlanak, melyek kihat-
nak a közösség és az egyes tanulók iskolai életére. A szociometriai módszerrel 
kirajzolódnak a rokonszenvi kapcsolatok, és az, hogy az adott közösségben ki 
kit kedvel, kivel van közelebbi, bizalmasabb kapcsolatban, kik azok, akiket a 
többiek kirekesztenek. A több szempontú szociometria segítségével nemcsak 
az egyén helyét kapjuk meg a csoportban, hanem képet kaphatunk magáról a 
közösségről is, valamint az egyének csoporton belül betöltött különböző funk-
cióiról. Az eredmények alapján következtetni tudunk arra, hogy a közösség 
összetétele kedvez-e a kitűzött feladat megoldásának, hogy képes-e a csoport 
együttes erőfeszítést igénylő teljesítményre. Továbbá választ kaphatunk még 
olyan kérdésekre is, mint például olyan-e a közösség, hogy a tagok örömmel 
tartoznak bele, és ragaszkodnak hozzá, vannak-e elszigetelt, magányos egyének, 
akiknek nincsenek igazán kapcsolataik a közösségben.  

A kísérleti csoportban a kísérlet előtt volt egy olyan tanuló, akinek nem volt 
kölcsönös kapcsolata, a kísérlet után minden tanuló rendelkezik legalább egy 
kölcsönös kapcsolattal. A kontrollcsoportban két tanulónak nincs kölcsönös 
kapcsolata és ez a majd kétéves időszak alatt sem változott. Mindkét csoportnál 
a kohéziós indexek magas értéket mutatnak, viszont, míg a kísérleti csoportnál 
ezek az indexek tovább erősödtek a fejlesztés hatására, addig a kontrollcso-
portban vagy nem változtak, vagy alacsonyabb értékre süllyedtek.  

A funkciójellegű válaszokból az derült ki, hogy a kísérleti csoportban a sza-
vazatok kevésbé szóródnak, mint a rokonszenvi választások, tehát a csoportnak 
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van közvéleménye. A kontrollcsoport esetében a szavazatok erősen szóródnak, 
vagyis a választás szubjektív, s a közösségi szerepek betöltésére vonatkozóan 
nem alakult ki közvélemény. Annak ellenére, hogy a kohéziós mutatók a kísér-
let előtt is magasak voltak, erősödés tapasztalható e tekintetben a kísérleti cso-
port esetében. Így kijelenthető, hogy a harmadik hipotézis is beigazolódott. 

 
Következtetések és összegzés 

 
Napjainkban sok gyermek küzd szociális viselkedési problémákkal, melyek 

tanulási tevékenységeikre is hatással vannak. Éppen ezért nem elégséges, hogy a 
szociális kompetencia fejlesztése csupán a pedagógiai tevékenység „mellékter-
méke” legyen. Szociális kompetenciafejlesztő programokra van szükség, melyek 
az iskolai oktatás szerves részeként működnek. 

A 33 órás játékos gyakorlatokra épülő program a szociális kompetencia kö-
vetkező képességeire terjedt ki: önismeret, kommunikáció és együttműködés, 
konfliktuskezelés, melyek a problémamegoldó képesség komponensei. 

Az önismereti játékok és játékos gyakorlatok alkalmat adtak a gyermekek-
nek arra, hogy a különböző belső tulajdonságok fogalmát jobban megértsék, 
hogy a társak visszajelzéseiből megismerjék önmagukat, hogy megtanulják elfo-
gadni, elismerni és kimondani saját rossz és jó tulajdonságaikat, hogy tisztába 
jöjjenek saját képességeikkel, és tudatosodjon bennük, milyen értékeket követnek. 

A fejlesztő program után a gyermekek sokkal reálisabban értékelték önma-
gukat. Önmagukról és társaikról szerzett ismereteik is gazdagodtak. 

A program második része a kommunikációs és együttműködési képesség 
fejlesztésére helyezte a hangsúlyt. Az ajánlott játékok során a gyermekek olyan 
helyzetbe kerültek, amelyek megoldása csak hatékony kommunikációval, illetve 
együttműködéssel oldható meg. Kezdetben az együttműködés nagyon nehezen 
ment. Sokszor nem is tudták megoldani (többszöri próbálkozásra sem) a fel-
adatot. Azonban minél többször álltak együttműködést feltételező helyzet előtt, 
annál inkább megtapasztalták annak fontosságát és eredményességét. 

A folyamatos visszajelzésekből és megfigyelésekből kitűnt, hogy egyre job-
ban elfogadják egymást és egyre nagyobb sikerélményt jelent a közös játék, fel-
adatvégzés. Ezt tükrözi a szociometriai felmérés eredményei: nincs peremhely-
zetben lévő gyermek, viszont van csoportvélemény.  
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A program harmadik része a konfliktuskezelő képességet fejlesztette. A kü-
lönböző szerepjátékokban és helyzetgyakorlatokban olyan konfliktushelyzete-
ket próbálhattak ki, melyekhez hasonlókkal a valós életben is szembesülnek. 
Ezeknek a szituációknak a felépítése, eljátszása, megbeszélése a pozitív meg-
erősítést szolgálta, és arra biztatta őket, hogy valós helyzetben is kipróbálják a 
jó megoldásokat. A valós helyzetekbe való átvitel nem mindig és nem minden 
gyermeknek sikerült, de gyakran voltak képesek tanári közreműködés nélkül is 
helyesen eljárni, konstruktívan megoldani a személyközi konfliktusokat.   

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy jelentős pozitív változás érhető el 
a szociális kompetencia egyes területein, a program hatékony eszköze a szociá-
lis kompetencia fejlesztésének.   

A nemzetközi vizsgálatok eredményei szerint az együttműködési, segítési, 
versengési képességek működése mind a belső kiegyensúlyozottság, mind a tár-
sadalmi együttélés és fejlődés szempontjából alapvetően meghatározza magán-
életi és tanulmányi eredményességünket is, valamint hosszú távon befolyásolja 
pszichés és fiziológiai egészségünk minőségét. Tehát a szociális készségek fej-
lesztésének önmagán túlmutató hatása is van.  
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