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SCHALL JUDIT 

A Gestalt-szemlélet alkalmazása a 
felnőttképzésben 

A Gestalt szó, mint pszichológiai irányzat ismerősnek tűnhet az olvasó számára, 
azonban a Gestalt és felnőttképzés párosítás már kevésbé. Ma Magyarországon a 
Gestalt elsősorban a terápiában, tanácsadásban és a szervezetfejlesztés területén van 
jelen, azonban a pedagógia és az andragógia területén nem alkalmazzák. Egy új, és 
figyelemre méltó megközelítésről szeretnék rövid bemutatást adni, amely hatékony 
lehet a felnőttkori tanulás esetében. 

A Gestalt-pszichológia, mint a Gestalt-szemléletű irányzatok gyökere az észlelé-
si folyamatokat és a tanuláselméleti felfogást is megreformálta a XX. század elején. 
Éppen ezért tudott kreatívan és hatékonyan utat vágni magának a tanulási-tanítási 
folyamat újraértelmezése során a reformpedagógiák között. A pedagógiai pszicholó-
gia ezen irányát, a Gestaltpedagógiát illetve a Gestalt-szemléleten alapuló felnőtt-
képzést tanulmányozhattam és élhettem át egy ausztriai ösztöndíj kapcsán. Az Oszt-
rák-Magyar Akció Alapítvány ösztöndíjával fél évet töltöttem Grácban 2006 febru-
árjától júliusáig a Pädagogische und Religionspädagogische Akademie-n – ebben a 
szemeszterben a Pécsi Tudományegyetemről egyedüli hallgatóként nyertem el az 
ösztöndíjat –, melyből aztán a diplomamunkámat írtam. Az elméleti háttér kutatása, 
illetve az átélt élmények és tapasztalatok alapján egy izgalmas megközelítést mutat-
hatok be, amely kézzel foghatóvá tette számomra a tanuló személy és a tanulás tár-
gya közötti viszonyt. Ha ez a különleges kapcsolat megvan, megtaláltuk a hatékony 
tanulás kulcsát. 

A Gestalt-szemlélet 
Többször említettem a szemlélet és felfogás szót, melyeket szándékosan nem nevez-
tem módszernek, mint ahogy ezt képviselőik sem teszik. Legmegfelelőbbképpen 
integrált Gestalt-szemléletnek lehetne nevezni azt a megközelítést, mellyel az egyén 
felé, az egyén és a környezet, adott esetben a tanulás folyamata felé fordul. Ennek a 
rendszerszemléletű pszichológiai megközelítésnek a legfőbb erénye, hogy ember 
központú. Egyrészről, mert magával az emberrel dolgozik, azaz a központjában a 
személyiségfejlesztés áll, és ehhez köti az élet többi területét. Amikor az egyén meg-
találja az adott élethelyzetben, az adott szituációban vagy a tanulás tárgyában a szá-
mára kiemelkedő Gestaltot, azaz alakot vagy formát, akkor már egy tudatos én-
állapotról lehet beszélni, akkor már megvan a kapocs, a megoldás kulcsa a problé-
mához vagy éppen változó világunkhoz. Amikor kiemelkedik számunkra az alak a 
háttérből, és tudatosul akkor következhet a megoldási folyamat, melynek során zár-
juk a Gestaltot, és megoldottuk vagy éppen feldolgoztuk az akkor éppen jelenlévő 
legfontosabb dolgot számunkra. Félreértés ne essék, ez nem probléma megoldási 
módszer, hanem egy folyamat, mely hozzásegít minket ahhoz, hogy tudatosan tudjuk 
élni az életünket, és másik szemszögből tekintsünk a dolgokra. A Gestalt-szemlélet 
egyik alapvető tézisének lehet nevezni a „Hier und Jetzt” azaz az „Itt és most” alap-
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elvet. Az átélt élménynek rendkívül nagy jelentősége van, hiszen a személyes ta-
pasztalás által szerzett benyomásaink, érzeteink lesznek azok, amelyekkel a Gestalt 
dolgozik. A tapasztalás a legfontosabb, mivel ekkor érezzük igazán a dolgok lénye-
gét. Ebből a szempontból hasonlóságot lehet vonni a Gestalt-szemlélet és a trénin-
gek „learning by doing” mechanizmusa között. Mindkét esetben a cselekvő részvétel 
a lényeg, hogy utána saját magunk tudjuk levonni a következtetéseket. Természete-
sen semmi sem tökéletes, ugyanis minden dolgot az életben több szemszögből kell 
megvizsgálni, és tudni kell felismerni a gyenge pontokat is. Véleményem szerint a 
Gestalttal dolgozók esetében annak is nagy szerepe van, hogy lehetőséget ad a 
szembenállásra, képes a konfrontálódásra. 

A tanulási-tanítási folyamat a Gestalt-szemlélet szerint 
A Gestalt-pszichológiai kutatások középpontjában áll hogy milyen „a priori” (vele-
született) struktúrák szolgálják pszichés élményeink szervezését és irányítását, és itt 
nem csak a perceptuális tapasztalatokról van szó, hanem a tanulásról és a gondolko-
dásról is. A Gestalt-pszichológiának ez az alapvető tézise mind a terápiában mind a 
Gestaltpedagógiában tovább él, és jelen van. Hiszen az egyik kulcsfogalom mindkét 
esetben a „Wahrnehmung” azaz az észlelés. Hogy az „itt és most-ban” mit érzünk, és 
milyen észlelési folyamatok zajlanak le bennünk, milyenek lesznek a perceptuális 
tapasztalataink. Az élményeknek és tapasztalatoknak rendkívül nagy jelentősége 
van, hiszen az élményeink az ingerek kialakította mintázattól és a tapasztalat szerve-
ződésétől függnek. Erre a megállapításra jutottak a Gestalt-pszichológia megalapító-
ja XX. század elején: Max Wertheimer, Wolfgang Köhler és Kurt Koffka. 

1. ábra A Gestalt tapasztalati illetve élménymodellje 

A Gestalt-pszichológiában az észlelésnek központi jelentősége van, melyeket a 
Gestalt-szemléletben is megfigyelhetünk. Az észlelés, a korábban említett figura-
háttér elv, a tudatosulás és „alak zárása” adják a Gestalt-folyamat magját, ezt tapasz-
talati/élmény modellnek hívják (1. ábra), ahol az előbb felsorolt elemek egy rend-
szerszemléletű, résztvevő- és folyamatorientált folyamatba illeszkednek bele. Az 
érzékelés az első lépés, majd a tudatosság növelése, ehhez rendszerező, a külső és 
belső környezetet átvizsgáló folyamat szükséges, amely során kialakul az ún. 
„common fygure”, a közös kép, amely tulajdonképpen a célt jelenti. A változás min-
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dig felülről lefelé történik, melyhez energiamobilizálás szükséges, s eljutunk magá-
hoz az akcióhoz. Az akciót akcióterven keresztül vihetjük végbe, mely során kapcso-
latba lépünk magunkkal és a környezetünkkel. Az akció és a kontaktus során a leg-
magasabb a folyamat energiaszintje. Ez természetes, hiszen ekkor aktivizálódunk és 
cselekszünk. Az energiaszint növekedés után értelmezzük a történteket, majd a fo-
lyamat végén következik a visszavonulás, mely alacsonyabb energiaszintet is jelent. 
A visszavonulásnak is nagy szerepe van, mert elengedhetetlen ahhoz, hogy a folya-
matban be tudjuk zárni az alakot, és tudjunk nyitni a következő felé. A folyamat 
során nem a terapeuta, a tanácsadó, a pedagógus vagy andragógus feladata hogy 
meghatározza pontosan hova kell eljutni – ez az egyén feladata, saját magának kell a 
saját céljai felé haladni. A Gestalt-elvekkel összhangban a tanulás a probléma lénye-
gének megragadásán múlik. Az egyén maga hoz létre olyan kognitív feszültséget, 
mely egészen a probléma megoldásáig fennmarad. Ez az út sokszor nem könnyű, 
mert ugyan úgy, ahogy a terápia esetében, a tanulás során is fellépnek gátló ténye-
zők, melyek megoldásakor a szakembernek kell közbelépni, ahol különböző módsze-
reket alkalmaz a folyamat elősegítése érdekében. 

A pedagógus és andragógus feladata tehát, hogy segítsen megtalálni az egyén és 
a tanulás témája közötti kapcsolatot, hogy az egyén saját maga tudja fejleszteni a 
tanulási-tanítási folyamat formáit és tartalmát. A Gestaltpedagógiai továbbképzések 
lényege az, hogy ösztönözzék az embereket arra, hogy az egyén, a csoport, a téma és 
a környezet síkjai között megtalálják az egyensúlyt. Ha a tanítás középpontjában a 
téma áll, akkor a téma átadása csak úgy lehetséges, ha figyelembe vesszük, hogy mit 
jelent nekem, és mit jelent neked, azaz az egyénre vonatkozó értelmezését 
(persönliches Bedeutung), illetve a téma érzelmi töltetét, és a csoportdinamikai né-
zőpontot is figyelembe vesszük. Ezt jól szemlélteti Ruth Cohn témacentrikus inter-
akciós modellje. (2. ábra) 

2. ábra: A „témacentrikus” interakciós modell 
Modell der Themenzenntrierten Interaktion (nach Cohn, 1984)1 

 
 

A tanulási folyamat során lépnek be azok a segítő eszközök, melyekkel a szak-
ember és az egyén együtt dolgozik. Ezt a közös munkát a német „Gestaltarbeit”-nak 
nevezi, melyet Gestalt-munkának fordítottam, igaz a német „Arbeit” – munka fo-
galma többet takar, mint a megfeleltetett magyar szavunk. A Gestalt-munka kifeje-

                                                        
1 Hanbuch der Gestalttherapie. Herausgegeben von Reinhard Fuhr, Milan Sreckovic und Martina 
Gremmelr-Fuhr, Göttingen 2001. Hogrefe Verlag für Psychologie 1054. p.  
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zéssel a Gestalt-szemléletű tevékenységeket jelölöm. „A Gestalt-munka, mint foga-
lom, azon módszerek összessége, melyek az integratív Gestalt-koncepció szerint 
dolgoznak, vagyis Gestalt-terápia, Gestalt-tanácsadás (Beratung), Gestalt-pedagógia, 
Gestalt-szupervízió, szervezeti tanácsadás (Organisationsberatung), és Gestalt-
munka a kultúra területén (kulteurellen Arbeit).”2 A Gestalt-munka során a korábban 
tárgyalt „tapasztalati illetve élmény modell” kulcsfogalmaival dolgoznak a résztve-
vők, melyek többek között a tudatosság, kontaktus, felelősségvállalás, integráció és 
kreativitás. Kreativitásra van szüksége az embreknek ahhoz, hogy megoldja a prob-
lémáit, feloldja a gátlásait, és az életében adódó nehézségekre megoldást találjon. 
Sok pszichés beteg esetében, neurotikusoknál, stresszes és konfliktusos embereknél 
a kreativitást a Gestalt-folyamat során hozzák a felszínre és ezt a fejlődési folyama-
tot támogatni kell. A terápia, a tanácsadás és a tanítás is kreatív folyamat. A terapeu-
ta, tanácsadó vagy pedagógus a saját kreativitását kell, hogy felhasználja, mert az 
ötletek és építő erő nélküli folyamat könnyen megrekedhet. 

A Gestalt-pedagógia és a Gestalt-szemléletű felnőttképzés olyan csoportos tanu-
lási forma, amely saját élmény alapú, és a résztvevők személyes fejlődése során 
elsajátítják a hatékonyabb tanítási-tanulási folyamat szemléletét és alkalmazását. A 
Gestalt-pedagógiát a reformpedagógiai megközelítések közé lehet sorolni, mint több 
más újfajta módszert, melyet véleményem szerint azóta sem sikerült megfelelően 
integrálni az oktatásba. A 70-es évek közepétől párhuzamosan a Gestaltterápia nö-
vekvő terjeszkedésével egyre többször bukkan fel a Petzold által fémjelzett Gestalt-
pedagógia is. 1979-ben Petzold és Brown által megjelentetett Gestalt-pedagógia c. 
kötet mérföldkő volt, melyben különböző német és anglo-amerikai írók beszámolnak 
az első tapasztalatokról és próbálkozásokról, melyben a Gestalt-terápia koncepcióját 
alkalmazták a pedagógiára, és az oktatási intézményekre. Ezen próbálkozások a 
reformpedagógiák, elsősorban a „Confluent education” hatására alakultak ki, amely 
különös hangsúlyt fektet a gondolkodás – érzelem - cselekedet egyöntetűségére. 

Összegzés 
„1890-ben Christian von Ehrenfels megjelentette Wundt kudarcának kritikáját, úgy, 
hogy érzetekből, képzetekből és érzésekből álló triádához egy új elemet vetett fel, a 
„Gestaltqualitätent”, a formaminőséget. A formaminőség példájaként von Ehrenfels 
Machhoz hasonlóan a dallamot hozta fel. A dallam több mint egyedi hangjegyek 
gyűjteménye, mivel más fekvésben és más hangszerekkel is eljátszható, és mégis 
felismerhető marad. Wertheimer meglátása az volt, hogy az egész kvalitásai, a 
Gestalt, illetve forma: minőségek, meghatározzák a részek sajátosságait, és nem 
fordítva.”3 

Úgy gondolom, ha megértjük a Gestalt-szemléletét, melyet elsőként Christian 
von Ehrenfels filozófus vetett fel a XIX. század végén, akkor könnyen befogadható-
vá válik a tanítási-tanulási folyamat új megközelítése. A problémacentrikus, kreatív 
megoldásokra, a folyamat és résztvevő központúságra a pedagógiában és az andra-
gógiában is nagy szükség van. Még mindig jellemző a frontális oktatás fajsúlyossá-
ga, ahelyett, hogy nagyobb teret adnánk az interakcióknak, az átélésnek, a „learning 
                                                        
2 Richter, Kurt F.: Erzählweisen des Körpers: Kreative Gestaltarbeit in Therapie, Beratung, 
Supervision und Gruppenarbeit. Seelze-Velber, Kallmeyer, 2003. 108.p. 
3 A pszichológia története. Kapcsolatok és összefüggések. Szerk.: B. Michael Thorne, Tracy B. 
Henley, Glória Kiadó 2000. 405. p. 
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by doing” folyamatoknak. A Gestalt-szemlélet alkalmazása hosszútávon hatéko-
nyabbá tudja tenni a felnőttképzést, mivel az egyént emeli a középpontba, és az ő 
személyes tanítási-tanulási folyamataival foglalkozik. A Gestalt-terápiában alkalma-
zott „Folyamat modell”, illetve a Ruth Cohn féle Témacentrikus interakciós modell, 
és a Gestalt tapasztalati és élmény modellje rámutat arra, hogy ha ezen modellek 
alkalmazásra kerülnek az életben, akkor valódi változásokat tudunk elindítani. Való-
di és mély változásokat mind a személyiség, mind a tanuláshoz való viszony szem-
pontjából. Mivel mindig az egyén viszonyulása a másik emberhez, témához, vagy 
környezethez határozza meg a folyamatot (Témacentrikus Interakciós Modell ld. 1. 
ábra), ezért biztosak lehetünk abban, hogy a nagyfokú bevonódás miatt hatékonyab-
ban működik maga az ember az adott folyamatban. Ez lehet akár a terápia, a szerve-
zetfejlesztés vagy a felnőttképzés, vagy bármely más terület amelyben alkalmazzuk. 
Hozzá kell tenni, hogy hosszú távú és időigényes folyamat, melyhez szükség van a 
résztvevők kellő motiváltságára, fogékonyságára és a kísérő személy (pedagógus, 
andragógus, tanácsadó) szakmai felkészültségére, megfelelő beavatkozásaira. Sike-
resen olyan képzések során lehet alkalmazni, amelyek hosszabb távúak, legalább egy 
évesek, és van idő és keret a megfelelő személyes viszonyok kialakítására. Alkal-
mazható iskolarendszerű képzések esetében szemináriumokon, akár több éves kép-
zés keretében, tréningeken, szakmai műhelyeken, vagy iskolarendszeren kívüli kép-
zések esetében is, ahol szerepe van a személyiség fejlesztésének. 
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