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Az akciókutatásba ágyazott kurzus dinamikáját olyan
közösségben zajló tanulás és tapasztalás adta, amely a
viselkedési keretek megváltoztatásával hatott a
résztvevők attitűdjére. Elsősorban a mobilizáló, alkotó,
végrehajtó alrendszerhez tartozó személyiségtényezők
fejlődése figyelhető meg, melyek az exploratív
hozzáállás kialakulását segítik.

Az akciókutatásban részt vett vizsgálati csoport (sárga
színnel) és a két kontroll csoport (kék színnel)
összesített értékeinek változását vizsgáltuk az alskálák
vonatkozásában. A vizsgálati csoport értékeinek
jelentős növekedését tapasztaltuk a társas mobilizálás,
énhatékonyság, empátia, kontroll érzés, szociális
alkotóképesség, öntisztelet tekintetében, míg a
kontroll csoport jellemzően stagnálást vagy enyhe
visszaesést mutat.

Tanárképzési modellünk a tanárjelölt hallgatókkal
kialakított tudatos szakmai együttműködésen alapult,
egy olyan akciókutatási folyamatba ágyazva, amely a
„Nevelés és iskola” kurzus megvalósulása során
lebontotta a hierarchikus tanulásszervezési módokat
(Arató 2011). Így a hallgatók a tudáskonstruálás aktív
részeseivé váltak, akik képesek és hajlandók
tapasztalataik átkeretezésére, azaz új értelmezések és
látásmódok létrehozására.

A többtanáros modell és a kooperatív tanulásszervezés
lehetővé tett egy olyan dialógust, amely „a tanárjelölt
figyelme középpontjába a tudatosságot (ki ő és hol tart
a szakmai szocializációjában); az (ön)reflektivitást
(helye, helyzete felismerése, valós pozicionálása)”
helyezi. (Mrázik 2019)

Kutatásunk során a hallgatói beállítódások változását
(reflexiókat rögzítő hallgatói kérdőív mellett) 80
kérdéses, validált Pszichológiai Immunkompetencia
Kérdőív (Kocsis 2015) alkalmazásával is vizsgáltuk.

A PIK 16 alskálája olyan személyiségtényezőket mér,
melyek az egyén megküzdésének és
alkalmazkodásának hatékonyságát valósítják meg
(Oláh 2005) így pozitívan befolyásolják a tanulás
eredményességét és az egyéni célok elérését.

A PIK felvétele a kurzus kezdetén és végén: 23 fő plusz
két kontrollcsoport (27 fő) részvételével történt.

Az adatokat Jamovi 1.0.7.0 statisztikai programmal
dolgoztuk fel.


