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A személyközpontú megközelítés 

 

Rogers megközelítését kliens- vagy személyközpontú terápiának nevezik, mert a 

terapeuta vagy a terápia folyamata helyett az egyént helyezi a hatékony változás 

középpontjába. E megközelítés elemei még a mentortanárok és a diákok közti 

viszonyra is érvényesek. A főbb vezérfonál a következő: 

 

1. Feltétel nélküli pozitív szemlélet 

A tanárnak hinnie kell abban, hogy az emberek alapvetően jók és demonstrálnia is 

kell ezt a hitét. A tanuló eredendően értékes volta nem jelenti minden 

cselekedetének elfogadását. 

2. Ítélkezésmentes hozzáállás 

Azon felül, hogy a tanulót értékes embernek tartja, a tanárnak sosem szabad ítéletet 

közvetítenie az egyén felé. Rogers hitt abban, hogy az emberek képesek arra, hogy 

belássák hibáikat, és felismerjék miben kell megváltozniuk, még akkor is, ha eleinte 

ezt nem ismerik be. Abban is hitt, hogy ha egy embert megítélünk, akkor nagyobb a 

valószínűsége annak, hogy nem fogja velünk megosztani a gondolatait. 

3. Megosztás 

A megosztás a személyes információ megosztására utal. A pszichoanalízistől és sok 

más terápiás megközelítéstől eltérően Rogers abban hitt, hogy ahhoz, hogy a kliens 

(esetünkben a tanuló) megossza érzéseit, a terapeutának (tanárnak) is meg kell ezt 

tennie.  
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4. Reflexió 

Rogers abban hitt, hogy a kulcs az „én” megértéséhez nem az értelmezés, hanem 

inkább a reflexió. Ez jelzi a tanulónak, hogy a tanár figyel rá, azon gondolkodik, amit 

éppen mond és megérti az ennek alapjául szolgáló gondolatokat és érzéseket. Ezen 

felül ez a tanuló számára azt is lehetővé teszi, hogy másképpen is hallja a saját 

gondolatait.  
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