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Bevezetés
A tanórai számonkérések által provokált akadályokon túlmutató nehézséget jelent az iskolai lét
az iskolaváltás időszakában. Az iskolaváltás új helyet, új tanárokat, új követelményeket, új
barátokat, társakat hoz, tehát új helyzeteket, melyekhez szükséges alkalmazkodni, valamint új
embereket, akikkel szükséges adekvát interperszonális kapcsolatok kialakítani. A jelen közoktatási
rendszer a 13 éves 6. osztályt befejezett, általános iskolai tanulóknak alternatívát kínál: további
tanulmányaikat folytathatják az általános iskola keretei között a hagyományos iskolai modellben,
vagy megkezdhetik gimnáziumi éveiket, a 6. osztályos szerkezetváltó gimnáziumi rendszerben.
Az általános iskolából a középiskolába történő iskolaváltás egy kihívás, nehezített
helyzet a tanulók életében. Az eredményes beilleszkedés egy olyan kritikus mozzanat, mely
az új rendszert támogató, esetleg nehezítő feltételrendszerén túl meghatározza, hogy a tanulók
általában milyen erősségekkel rendelkezve lépnek át egyik rendszerből a másikba. Az
erősségek az átlépés nehézségeinek a kezelésében meghatározó szerepet kapnak. Ezért a
pozitív pszichológia által fókuszba hozott erősségek összefüggésében (érzelmi intelligencia,
megküzdés, flow, pszichológiai immunitás) vizsgáltuk az új feltételekhez való alkalmazkodás
sikerességét, amelynek indikátoraként a tanulók iskolai teljesítményét, pszichoszomatikus
státuszát és iskolai jóllétét tekintettük. Az átállást meghatározó forrástényezőként,
pszichológiai faktorként befolyásolja a családi komplexitás, a család atmoszférája, a szülők
szocio-ökonómiai státusza, ezért a hatások elemzése, ezek figyelembevételével történt. Az
iskolai életben a további folytatást megalapozzák az esetleges kezdeti kudarcok, nehézségek
ugyanakkor a rendszerrel kapcsolatban a félelmeket felerősítik. A kezdet kérdése tehát
centrális elem a rendszerben való működés tanulmányozása során.
A salutogenikus paradigma keretében végzett nemzetközi kutatások eredményei, valamint a
megküzdési eredményesség és a személyiségjegyek összefüggésére vonatkozó kutatások azt
bizonyítják, hogy a stresszhatások eredményes leküzdésének szolgálatában létezik egy, a
protektív személyiségjegyekből integrálódó prevenciós rendszer, amely védekezőképességünket a
változó feltételekhez igazodóan folyamatosan fejleszti, és irányítja önmagunk és környezetünk
átalakításának folyamatát, szavatolva ezáltal hatékonyságunkat és jól működésünket
(egészségességünket). Ezt a preventív és proaktív védelmet nyújtó, valamint a stresszel való
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küzdelemben

alkalmazkodási

eredményességet

garantáló

rendszert

Pszichológiai

Immunrendszerként definiálta Oláh Attila (1993). A pszichológiai immunrendszer három
alrendszerre bontható: a.) Megközelítő monitorozó alrendszer: az elsődleges értékelésen
keresztül segíti a világhoz való pozitív viszonyulás kialakítását, b.) Mobilizáló, alkotó,
végrehajtó alrendszer: a másodlagos értékelésen át segítik az exploratív hozzáállás
kialakítását, c.) Önszabályozó alrendszer: az én-reguláció hatékonyságát biztosító
személyiségbeli kompetenciák együttese.
A Pszichológiai Immunrendszer edzettségét a gyakori flow állapottal való azonosulás
garantálja. A flow, az optimális élmény átélése, a személyiség olyan működési stádiuma,
amelynek gyakoriságával arányban lévő következmény a személyiség fejlődése, gazdagodása,
a képességek folyamatos fejlődése, az elégedettség átélése, valamint a tudatosság
komplexitásának növekedése. Csíkszentmihályi (1997) szerint a flow állapot minden téren, a
mindenkori legjobb teljesítményt eredményezi. Gardner (1983) szerint a flow a legeredményesebb
önnevelési módszer, mert a belső motivációt serkenti, a külső jutalmak és fenyegetés helyett. A

flow elérésének lehetőségét olyan személyiségjellemzők biztosítják, mint a pozitív
gondolkodás, a kontroll- és koherenciaérzék, az öntisztelet, a kihívás és rugalmasság,
valamint fontos az énhatékonyság, a kitartás, illetve különböző társas viszonyulások megléte.
A legalapvetőbb társas viszonyulás, a család, annak atmoszférája alapvetően determinálja az
optimális élményhez való viszonyulást, mint az elsődleges szocializáció színtere.
Az egyén tevékenységével összefüggő motiváltságának személyes tényezőit, önmagához és
más személyekhez, közösségekhez való viszonyát az egyén érzelmi intelligenciája foglalja
magában. Az intra- és interperszonális készségek összetevői: a társakra vonatkozó érzelem-észlelés,
felismerés és kapcsolatteremtés, az erős érzelmekkel való megküzdés és indulatkontroll, illetve a
változásokhoz való alkalmazkodás és a társas jellegű problémahelyzetek megoldásának készsége.
Az én-tudatosság (self-awareness), önmenedzselés (self-management), a társas tudatosság (social
awareness) és kapcsolatkezelési készségek (relationship management) Goleman (1995) szerint a
beilleszkedés alapfeltételei. Az én-tudatosság készsége többek között szerephez juthat a
helyzetekkel kapcsolatos döntéshozatali folyamatokban, az erősségek és határok mérlegelése során.
Az én-hatékonyság élménye a készségek határterületein érzelmi válaszokat vált ki az érintett
személyből, amelyek észlelése a reális megoldási lehetőségek kiválasztásában fontos információt
jelent. Tehát az emocionális intelligencia meghatározott, potenciális lehetőséget képvisel az
életvezetésben elérhető eredményekre vonatkozóan. Az életvezetési sikeresség feltételei:
gondolkodás és problémamegoldás magas színvonala, pozitív kognitív stílus (amelynek része a
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megfelelő színvonalú önértékelés és az én-hatékonyság élménye, esetleges kudarcok elviselésének
képessége) valamint a szakmai kompetencia. Az emberi erősségek kiaknázása lehetővé teszi a belső
potenciálok kedvező mederbe tartását.

Kutatás célja
Mind a hagyományos iskolai keretek között zajló, mind a szerkezetváltó iskolákba történő
átlépés nehézségeit számos alkalommal értékelték már a pedagógia oldaláról, hogyan
illeszkedik a kerettantervhez, a tananyagokhoz, az oktatáspolitikához, de a serdülő diák
oldaláról még nem történtek mérések. Jelen dolgozat ezen hiátus oldását célozta meg. A
vizsgálatunk során arra kerestük a választ, hogy akkor, amikor a serdülőkor egyik központi
feladata egyébként is a problémákkal, nehéz helyzetekkel való megbirkózás, az akkor véghez
vitt iskolaváltás hogyan befolyásolja a serdülők megküzdési mechanizmusait, az alkalmazott
stressz-kezelési módokat az iskolarendszer kínálta hagyományos, illetve a szerkezetváltó
hatosztályos gimnáziumba történő átállás során, és az eltérő tulajdonságokkal rendelkező
egyének

oldaláról

megközelítve

milyen

következtetések

vonhatók

le

a

kétféle

iskolarendszerben tanuló diákok körében. A kezdet kérdése centrális elem a rendszerben való
működés tanulmányozása során, mivel ez a további folytatás megalapozója.

Kutatási kérdések
I.

Különböző életkorokban, különböző iskolarendszer esetén hogyan hat a
tanulmányi előmenetel, a pszichoszomatikus státusz, a pszichés státusz az iskolai
jóllétre?

II.

Az iskolai jóllét, pszichés státusz milyen kapcsolatot mutat az erősségekkel (az
érzelmi intelligencia, a megküzdés és családi háttér) és az életkorral?

III.

A kutatás tágabb kitekintésében a hagyományos és a szerkezetváltó hatosztályos
iskolarendszerben történő átállás során milyen eltérések állapíthatóak meg az
átállás időszakában a kétféle iskolarendszerben tanuló diákok esetében?
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Méréshez használt tesztek
o Szociodemográfiai kérdőív
o Cattell intelligencia teszt
o Iskolai pszichés státusz
o Flow Kérdőív
o Pszichológiai Immunrendszer Kérdőív
o Coping Junior teszt
o Képes Érzelmi Intelligencia Teszt
o Komplex Család Kérdőív

Az adatelemzés módszerei
Az SPSS 14. 0 statisztikai programcsomag felhasználásával az alább feltüntetett
módszerek alkalmazásával végeztük el az elemzéseket.
1. Chi-négyzet próba
2. Reliabilitás próba
3. Kruskal-Wallis teszt
4. Mann-Whitney teszt
5. Korreláció számítás
6. Többszempontú Lineáris Regresszió analízis

A vizsgált minta bemutatása
Vizsgálatunkat kilenc - együttműködést vállaló - Baranya megyei iskola 13 és 15 éves
tanulója körében végeztük el, melynek eredményeként összesen 485 db értékelhető teszt
füzetet kaptunk. (1. táblázat) A tanulók önként vettek részt a vizsgálatban. A kitöltés során a
teszt időkeret instrukcióját alapvetőnek tartottuk, a hiányosan kitöltött válaszlapokat
megsemmisítettük. Így nem értékelhető kategóriába 45 kérdőív került, melynek
osztályonkénti megoszlása vegyes volt. A mérések során figyeltünk arra, hogy a diák az új
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iskolatípusba egy iskolai félévet eltöltsön, így a félév zárását követő hétre programoztuk a
méréseket.

Csoport

Osztály

Iskolatípus

Minta
elemszáma/fő

Lány

Fiú

1.

7. osztályos általános iskolai tanulók

8+4

132

76

56

2.

9. osztályos gimnáziumi tanulók

8+4

112

50

62

3.

7. osztályos gimnáziumi tanulók

6+6

124

45

79

4.

9. osztályos gimnáziumi tanulók

6+6

117

66

51

1. táblázat

Eredmények
Elsőként a szociodemográfiai adatok elemzését végeztük el. A szülők iskolai
végzettségének bemutatásához az alábbi kategóriákat hoztuk létre: általános iskola,
szakiskola, érettségi, főiskola vagy egyetem. A kapott válaszok alapján szembetűnő, hogy az
apák iskolai végzettségének szintje a szerkezetváltó hatosztályos iskolarendszer 7. osztályos
tanulói körében a legmagasabb.

Az apa iskolai végzettsége és az iskolatípus közötti

összefüggés vizsgálatára a chi-négyzet próba függetlenség vizsgálatát végeztük el, melynek
eredménye azt mutatja, hogy az apa iskolai végzettsége és az iskolatípus nem független
egymástól. (χ2 = 161,987, df = 12, p < 0,001). Az anyák iskolai végzettségének elemzése
során is azt láthattuk, hogy leginkább a szerkezetváltó hatosztályos iskolarendszerben tanuló
7. osztályos diákok körében rendelkezik felsőfokú végzettséggel az anya. Az anya iskolai
végzettsége és az iskolatípus közötti összefüggés vizsgálatára elvégzett chi-négyzet próba
eredménye ugyancsak azt mutatta, hogy az anya iskolai végzettsége és az iskolatípus sem
független egymástól. (χ2 = 197,999, df = 12, p < 0,001)
Az intellektív intelligencia teszt eredményeinek osztályonkénti összehasonlítása során azt
láthattuk, hogy a váltásban lévő 7. és 9. osztályosok magasabb pontszámot értek el, mint a
kortársaik. (1. ábra)
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IQ nyers számok osztályonkénti bontásban
(n=485)
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41
40
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(8+4) 9. oszt

(6+6) 7. oszt

(6+6) 9. oszt

(8+4) 7. oszt

1. ábra

A váltás előtti év végi és a váltást követő félévi tanulmányi eredmények
összehasonlításánál azt tapasztaltuk, hogy a váltás előtti év végi és a váltást követő félévi
tanulmányi eredmények a váltó 7. osztályosoknál jobbak, azonban a két osztály közötti
különbség a félévi érdemjegyeknél csökken. Mivel a nem váltó 7. osztály ezen félévi
osztályzata már befolyásolja a továbbtanulást, ez a pedagógia értékelésre hatást gyakorolhat.
Mindkét 9. osztály - váltást követő - félévi tanulmányi eredményei romlottak az azt megelőző
év végi eredményekhez képest, azonban ez a váltásban lévőknél jelentősebb mértékű.

Eredményeink azt mutatják, hogy a nem váltó 7. osztályos tanulók körében gyakrabban
fordulnak elő pszichoszomatikus tünetek, mint a váltó társaiknál, a 9. osztályosok
összehasonlításánál viszont azt láthatjuk, hogy a váltó diákok körében gyakrabban fordul elő
valamely pszichoszomatikus tünet, mint a nem váltóknál, a különbség mindkét korcsoportnál
szignifikáns.

A

vizsgált

mintában

a

lányoknál

gyakrabban

jelentkezik

valamely

pszichoszomatikus tünet, mint a fiúknál. Nyilván nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a
szempontot sem, hogy a lányok inkább felvállalják a tünetek meglétét, mint a fiúk, különösen
a serdülőkorban lehet ez így. (2. ábra)
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Pszichés státusz iskolatípusonkénti bontásban (n=485)
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2. ábra

A két hetedik osztály flow élmény átélésének összehasonlítása során azt az eredményt
kaptuk, hogy a váltó 7. osztályosok gyakrabban élnek át flow élményt családi körben, idegen
nyelv, magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, történelem órákon is, tehát az összes
érettségi tárgy óráján, szignifikáns különbséget találtunk. Ugyanakkor a nem váltó 7.
osztályosok gyakrabban élnek át szorongást családi körben, magyar irodalom, magyar
nyelvtan, matematika, történelem órákon és az apátia élménycsatornájában tartózkodás a
jellemző az idegen nyelv, magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, történelem órákon,
a különbség szignifikáns. A váltó 9. osztályosoknál szignifikáns különbséget találtunk a
szorongás átélésekor magyar irodalom és történelem órákon. Az apátia élménycsatornájában
tartózkodás magyar irodalom, magyar nyelvtan és matematika órákon mutatott szignifikáns
különbséget a két korcsoport válaszaink összehasonlítása során. Ha a nem váltó 9.
osztályosok válaszait elemezzük, azt tapasztalhatjuk, hogy gyakrabban élnek át flow élményt
magyar irodalom és magyar nyelvtan órákon, az átélésből adódó gyakoriság mértéke
szignifikáns. Megállapítható, hogy a családban átélt szorongás a tanórai szorongással
összhangban van mindegyik osztálynál.
Az adott válaszok alapján kiszámítható a flow képesség mutatója, mely a flow élményhez
adott válaszok pontértékének a matematikai átlaga. (3. ábra)
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A Flow képesség iskolatípusonkénti és nemenkénti bontásban
(n=485)
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3. ábra

A flow képesség korcsoport szerinti és páronkénti összehasonlítása során látható, hogy a váltó
7. osztályosok flow képessége fejlettebb, mint a nem váltó kortársaiké, a különbség
szignifikáns. A két 9. osztály flow képességének komparatív elemzése során a különbség nem
jelentős.
A kapott válaszok alapján a Pszichológiai Immunrendszer 16 markere közül a váltó 7.
osztályosok szignifikánsan különböznek a nem váltó 7. osztályosoktól: növekedés érzés,
szociális forrás monitorozó képesség, emocionális kontroll, ingerlékenység kontroll,
impulzivitás kontroll, kitartás, szinkronképesség, forrás teremtő képesség, forrás mobilizáló
képesség, forrás monitorozó képesség, öntisztelet, kontroll-képesség, koherencia érzék,
optimizmus terén. A nem váltó 7. osztály eredményei alapján a szociális forrásteremtő
képesség működtetése terén szignifikáns a különbség az azonos korú társaikkal szemben. A
váltásban és váltáson kívül lévő 9. osztályok összehasonlításakor azt az eredményt kaptuk,
hogy az emocionális kontroll alkalmazása során a váltásban lévő 9. osztály mutatott magas
előfordulást, a különbség szignifikáns, az optimizmus, koherencia érzék, öntisztelet, kontrollképesség, forrás mobilizáló képesség, forrás monitorozó képesség, impulzivitás kontroll,
kitartás, szinkronképesség, növekedés érzés területeken viszont a váltást már korábban megélt
9. osztály mutat szignifikáns különbséget. Ha a Pszichológiai Immunrendszer három
alrendszerének az eredményeit vizsgáljuk, azt tapasztalhatjuk, hogy a váltásban lévő 7.
osztályos tanulók a „Megközelítő rendszer”, a „Mobilizáló alkotó végrehajtó rendszer” és a
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„Self reguláció” működtetésére vonatkozó válaszok alapján az eredmények erőteljesebb
működésre utalnak, mint nem váltó 7. osztályosoknál, a különbség szignifikáns.
Eredményeink azt mutatják, hogy a váltásban lévő 7. osztályos diákok gyakrabban
alkalmazzák a problémamegoldó coping stratégiát, mint az azonos korú társaik, a különbség
szignifikáns. A problémafókuszú stratégiák alkalmazása során az egyén megváltoztathatónak
ítéli meg a körülményeket, és ez lehetővé teszi, hogy konstruktív legyen, abban az esetben, ha
kívülről irányítottnak tartja a történéseket, akkor az irányítást is átadja, passzivitással és
érzelemcsillapító megküzdéssel reagál. Az adaptív megbirkózási, konfliktus-megoldási
stratégiák közül a működési feltételek optimalizálását szolgálják az önszabályozó megküzdési
stratégiák, amelyek általános célként az egyén és a környezet szinkronizációját segítik. A
váltás előtt lévő 7. osztályos tanulók viszont szignifikánsan gyakrabban használják az emóció
fókuszú megküzdési stratégiákat. A váltásban lévő és a váltáson kívüli 9. osztályos diákok
összehasonlításakor mérhető különbséget szintén az emóció fókuszú coping megközelítésnél
találunk; a váltásban lévő 9. osztályosnál az emóció fókusz és belenyugvás, a nem váltó 9.
osztálynál, pedig az emóció kiürítés stratégiánál mértünk szignifikáns különbséget.
Az érzelmi intelligencia az egyénre jellemző személyiségjegyeket tartalmaz, amelyek a
személyiségjegyek meghatározó elemei, így mérhető, azonban az intellektív intelligenciateszthez hasonlítható, tudományosan elfogadott számszerű mutatóval nem jellemezhető. A
vizsgált csoportok közül a váltásban lévő 7. osztályosok rendelkeznek leginkább az érzelmi
intelligencia dimenzióival az érzelmek tudatossága és a perspektíva átvétel képessége is
markánsan jobb, mint a nem váltó 7. osztályos társaiké, illetve a 9 osztályosoké. Az adott
válaszok alapján elmondható, hogy a vizsgált osztályok közül a váltásban lévő 7. osztályosok
a legtöbb érzelmi intelligencia dimenzióban magasabb értékeket értek el. Jól mutatja ezt az
érzelmi intelligencia összesített pontszáma, mely a két azonos korcsoport eredményeinek
összehasonlításakor szignifikáns különbséget jelez. Ezzel összhangban az érzelmek
tudatossága és a perspektíva átvétel képessége a váltásban lévő 7. osztályos diákok körében
magasabb, mint a nem váltó 7. osztályosoknál, a különbség ugyancsak szignifikáns.
Átállás sikerességét meghatározó forrástényező a családi atmoszféra. A család egy olyan
komplex rendszer, melynek működését tagjainak kölcsönös egymásra hatása határozza meg,
és mint rendszer, többet jelent a részeinek puszta összességénél. A váltásban lévő 7. osztályos
diákok a családi komplexitás mutatói magasabb értékeket adtak. A családi komplexitás segíti
a pszichológiai immunrendszer faktorainak működését, a konstruktív megküzdést. A
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tanulmányi eredmény szorosan korrelelál az apa és az anya iskolai végzettségével. Az
eredmények értékelésekor szembetűnő, hogy a váltásban lévő 7. osztályos diákok a családi
működés minden tételénél magasabb pontszámot értek el, a különbség mindenütt szignifikáns.
Kiemelésre méltó eredmény, hogy a váltásban lévő 9. osztályos tanulók a családban átélt
szabadság vonatkozásában értek el magasabb eredményt, mint az ugyanolyan korú társaik.
Az összehasonlító elemzések során arra törekedtünk, hogy a korábban részletesen
bemutatott eredményeink felhasználásával, új szempontok érvényesítése mellett kiegészítsük
az eddig leírtakat, középpontban tartva a kutatás irányadó kérdéseit.
Elsőként korrelációszámítást végeztünk, és azt vizsgáltuk, hogy a tanulmányi előmenetel
mutat-e összefüggést valamely más vizsgált faktorral. A vizsgálat előtti év végi és az azt
követő félévi tanulmányi eredmény magas korrelációt mutat az apa és az anya iskolai
végzettségével és természetesen a mért tantárgy osztályzataival. Ezen megközelítésből más
jelentős összefüggést nem találtunk.
A továbbiakban használt többváltozós lineáris regresszió analízis során kizárólag az
érdemi illeszkedéseket értékeltük, a p = 0,05 fölöttieket elhagytuk.
Iymódon elsőként vizsgáltuk meg azt, hogy nemenkénti bontásban, a családban átélt flow
élmény milyen összefüggést mutat a család komplexitás mutatóival. A lányok esetében azt
láthatjuk, hogy a család flow-t leginkább meghatározó család komplexitás mutató az
involváltság, mérhetően kisebb mértékben kap szerepet még a harmónia és az integritás. A
családban átélt flow élményt a fiúk esetében is a családi involváltság határozza meg
leginkább, ez nagyobb mértékű, mint a lányoknál azonban emellett mérhető hangsúllyal
kizárólag a támogatás szerepel.
Ha a flow képességet, az iskolai eredményességgel és a pszichés státusszal, nemenként
összehasonlítjuk, akkor azt láthatjuk, hogy ugyan eltérő mértékben, de a félévi tanulmányi
eredmény hozható összefüggésbe leginkább a flow képességgel, mindkét nemnél.
Elmondható, hogy az iskolai értékelés és a flow képesség összefügg, azonban csakis aktuális
hatásként, mert a korábbi év végi eredmény mérhetően nem hozható összefüggésbe a flow
képességgel, egyik nemnél sem. A pszichoszomatikus tünetek és a flow képesség regressziót
mutat, mint a félévi tanulmányi eredmény, és az összefüggés a fiúknál mérsékelten, de
nagyobb mértékben található meg.
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A flow képesség összefüggéseinek további kutatása érdekében komparatív elemzésnek
vetettük alá az érzelmi intelligencia, a megküzdés, pszichológiai immunrendszer és a családi
háttér változóival, az iskolatípusonkénti differenciáltság megtartása mellett. Eredményeink
összesítése az alábbiakban foglalható össze. A váltó 7. osztályosok esetében a flow képesség
szignifikáns együttjárást mutat elsősorban az emóció fókusz coping stratégiával, az érzelmi
intelligencia perspektíva átvétel képességével és a pszichológiai immunrendszer én-reguláció
hatékonyságát biztosító személyiségbeli kompetenciák együttesét összefoglaló önszabályozó
alrendszerrel. Az önszabályozás komponenseinek megléte, amelyek a stressz helyzetekben
kialakuló érzelmi állapotok kontrollját és az önszabályozás hatékonyságát garantálják,
mindkét váltó osztály esetében a flow képesség előfeltételének tekinthető. A váltó 9.
osztályosok esetében szignifikáns együttjárást mutat a flow képesség elsősorban pszichológiai
immunrendszer önszabályozó alrendszerével, a támasz keresés coping stratégiával, illetve a
pszichológiai immunrendszer megközelítő alrendszerével.

A nem váltó 7. osztályosok

esetében a flow képesség ellen ható tényezőként, tehát negatív regresszióra utal az emóció
kiürítés coping stratégia, és szignifikáns együttjárásra mutat

a támasz keresés coping

stratégiával, a családi involváltsággal, és a családi harmóniával. A nem váltó 9. osztályosok
esetében a flow képesség szignifikáns együttjárást mutat elsősorban a pszichológiai
immunrendszer megközelítő alrendszerével, az érzelmi intelligencia érzelmek tudatosságának
dimenziójával, és negatív regressziót mutat az önbüntetés coping stratégiával.

Összegzés
A hagyományos iskolai keretek között zajló és a szerkezetváltó iskolákba történő átlépés
nehézségeinek számtalan, pedagógiai oldalról történt értékelését, egy pszichológiai aspektusú,
a serdülő diákot a fókuszba hozó vizsgálattal egészítettük ki. Az általános iskolából a
középiskolába végbemenő iskolaváltás egy nehezített helyzet a tanulók életében. Az
eredményes beilleszkedés egy olyan kritikus mozzanat, mely az új rendszert támogató, esetleg
nehezítő feltételrendszerén túl meghatározza, hogy a tanulók általában milyen erősségekkel
rendelkezve lépnek át egyik rendszerből a másikba. Az erősségek az átlépés nehézségeinek a
kezelésében meghatározó szerepet kapnak. Ezért az érzelmi intelligencia, megküzdés, flow,
pszichológiai immunitás összefüggésében vizsgáltuk az új feltételekhez való alkalmazkodás
sikerességét, amelynek indikátoraként a tanulók iskolai teljesítményét, pszichoszomatikus
státuszát és iskolai jóllétét tekintettük. Az átállást meghatározó forrástényezőként,
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pszichológiai faktorként befolyásolja a családi komplexitás, a család atmoszférája, a szülők
szocio-ökonómiai státusza, ezért e hatások elemzése során ezek is górcső alá kerültek.
A vizsgált csoportok eredményei arra utalnak, hogy a hogy a személyiség oldaláról a 7.
osztályban bekövetkezett iskolaváltás kedvezőbb, azonban ehhez elmaradhatatlanul szükséges
a megfelelő családi atmoszféra. További következtetések levonása előtt, szükségesnek tartjuk
a mégteljesebb kép kialakítását, melynek módja lehet a vizsgálat nagyobb létszámra történő
kiterjesztése, valamint a longitudinális követés megvalósítása.
A vizsgálat eredményei alátámasztják azt a tényt, hogy az iskolai szerekezetváltás egy
olyan terület, ahol a pszichológia nagy segítséget nyújthat a résztvevők, illetve az érdeklődők
számára.
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