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BEVEZETÉS
2010-ben indult el a Kecskeméti Főiskola, a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat és a Magyar
Pedagógiai Társaság részvételével az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztését célzó
program. A kezdeményezés célja az ifjúságsegítő felsőfokú szakképesítés megújítása, egyúttal
interprofesszionális képzéssé fejlesztése a pedagógus- és ifjúságsegítő képzések határterületein.
Az interprofesszionális humán szolgáltatások nyújtására alkalmas szakemberek komplex
képzési programja (a pedagógusképzésben és az ifjúságsegítő szakképzésben egyaránt
alkalmazható speciális kompetenciák fejlesztésével) nem csupán a meglévő ifjúságsegítő
szakképzés fejlesztéséhez járul hozzá, hanem egyes pedagógiai alapképzések és határterületen
folytatott egyéb szociális és humán szakok, szakirányok és képzések interprofesszionalitásának
erősítéséhez, az ifjúsággal foglalkozó szakmákhoz kapcsolódó képzések továbbfejlesztéséhez is.
A projekt eredményeként a létrejött, a szakképzésben és az alapképzésben egyaránt
hasznosítható, többfunkciós 12 db kurrikulumok, és az ezekhez kapcsolódó 30-60 órás
tananyagok,

valamint

az
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oktató

szakemberek

felkészítésének értékelésére vállalkozunk.
A kutatásunk célja Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése (TÁMOP 5.4.4-09/2-C2009-0002) című projekt tapasztalatainak empirikus kutatással megalapozott összefoglalása. A
kidolgozott kurrikulumok beválás-vizsgálata, a tapasztalatok többirányú összegyűjtése,
összefoglalása, a továbbfejlesztés irányainak kijelölése.
A kutatásunkban koncentrálunk a képzések során kitöltött értékelőlapok, kérdőívek
összegzésére; a hallgatók véleményét, benyomásait webes kérdőíves módszerrel is
megvizsgáljuk. A kutatás kiterjed a képzési struktúrára, tartalomra és fejlesztési irányokra
egyaránt. A résztvevő szakemberek vélemények összegyűjtésére 20-25 perces személyes és
telefonos interjúkat használtunk fel, amelyek azon tananyagfejlesztők, lektorok, képzők
benyomásait gyűjtik össze, akik részt vettek a kurrikulumok kidolgozásában, valamint a projekt
vezetőinek véleményét tartalmazzák. A fentiekhez kapcsolódóan a projekt során elkészült
dokumentumok rövid tartalomelemzését is elvégeztük, amely elsősorban a projektben
résztvevők kommunikációjára vonatkozik.

1. ábra: A kutatás felépítése
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A SZAKEMBEREK VÉLEMÉNYE

SZAKÉRTŐI INTERJÚK EREDMÉNYE
A képzésbe bekapcsolódó szakemberek véleményét a képzési értékelőlapok elemzésével és
primer kutatásként ún. strukturált szociológiai interjú (szakértői interjú) segítségével tártuk fel.
A részkutatás során összesen 23 interjút készítettünk el, többnyire személyesen, vagy telefonos
módszerrel. Az interjúknak négy jól meghatározható célcsoportja volt:


a tananyagfejlesztők;



a képzők;



a lektorok;



és a projektvezető team tagjai.

Összességében elmondható, hogy a projekt szakmai elemeivel (tananyagfejlesztés, képzés) és a
szervezési elemeivel is alapvetően elégedettnek tekinthetők a kérdezettek, bár mindkét esetben
megfogalmaztak kritikákat is. A következőkben ezeket, illetve a továbbfejlesztés lehetőségeit
mutatjuk be.

A PROJEKTKOORDINÁCIÓVAL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK

A projektmenedzsmenttel kapcsolatban az átlagos megítélés 7,3 egy egytől tízig terjedő skálán,
amely azonban különbözik az egyes szereplők szerint. Legkritikusabbak a képzők és maga a
projektmenedzsment, míg legjobbra a lektorok értékelik a projektvezetés munkáját. Sok pozitív
visszajelzés érkezett a tananyagfejlesztéssel, a képzéssel kapcsolatban, amely a részben a
szervezők munkáját is dicséri – általában megjelenik az interjúkban a magas minőségű szakmai
munka értékelése.
A felmerülő szervezéssel, projektmenedzsmenttel kapcsolatos problémák jó része a
körülményekből fakad:


pályázat területi, szakmai megkötései



TÁMOP adminisztráció (szakmai munka háttérbe szorulása; kifizetések késlekedése)



embert próbáló hőség a konferencián, a képzéseken

A konkrétabb kritikák egy része a nem tökéletes kommunikációra vonatkozik (célok, elvárások
megfogalmazásánál, a visszacsatolások hiányainál). Az interjúkból az is kiderült, hogy a
projektmenedzsment tagjai között sem volt minden (szakmai) kérdésben teljes összhang.

2. ábra: Ha egytől tízig kellene osztályoznia az elégedettségét a projektmenedzsmenttel kapcsolatban,
hányast adna?
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„Ezt a projektet egy határozott konzorcium és szakmai grémium alkotta meg és
nyilván ebben is megvan mindenkinek a szubjektivitása, hogy kiket vontunk be, kikkel
dolgoztunk együtt. Előfordult, hogy kaptunk olyan kritikai megjegyzést, hogy nagyon
lezártuk ezt a kört (bevont munkatársak köre) és nem tágítottuk ki országosan. Ezt a
kritikát hallva büszke is vagyok kicsit, hogy többen is szerettek volna csatlakozni ehhez
a tananyagfejlesztéshez. Így ha lesz folytatása a programnak, akkor a potenciális
együttműködők körét is lehet újragondolni.” (a projektmenedzsment egyik tagja)

„Amennyire én érzékeltem, menet közben nagyon sokat változott a koncepció és nem
volt mindig nyilvánvaló, hogy amit eddig csináltunk, azt miért kell máshogyan
csinálnunk. Ez egy kicsit zavart a munkában. Mindezek ellenére, ahogy érzékeltem, az
egész munka nagyon jó hangulatú volt, nagyon jó projektben vettünk részt.” (képző)

„Érdemes lett volna pontosan tájékoztatni az embereket arról, hogy mi a feladatuk,
mik az elvárások, s mi ezek ellenértéke az elején és írásban.” (tananyagfejlesztő)

„Örömteli számomra, hogy a mai napig, folyamatosan kapok pozitív visszajelzéseket.”
(a projektmenedzsment egyik tagja)

„Kiemelném a projekt egészén végighúzódó TÁMOP-bürokráciát. A gond ezzel az, hogy
a rengeteg plusz feladat, mely ezzel jár, elvonja az energiát a szakmai munkáról.” (a
projektmenedzsment egyik tagja)

„Hiányérzet bennem, hogy nem láttuk hasznosulni, érdemi visszajelzést nem kaptunk.”
(tananyagfejlesztő)

„Kiemelném azt, hogy a projekt után fél évvel is tartom a kapcsolatot különböző
szakemberekkel, s jó látni, hogy miként hat ez az emberek életére, kinek hol vált ez
fontossá, jelentőssé, s még ennyi eltelt idő után is van újabb és újabb hozadéka,
gyümölcse.” (tananyagfejlesztő)

A TANANYAGOK ISMERETE

Az elkészült tananyagok összességét csupán kevesen ismerik a projektbe bekapcsolódó
szakemberek közül. A legtájékozottabbnak a projektvezetés és a lektorok tekinthetők, azonban
volt egy-két olyan tananyagfejlesztő szakember is, aki saját bevallása szerint a teljes anyagot
ismerte.

3. ábra: Véleménye szerint mennyire sikerült megismernie a kifejlesztett tananyag egészét? Ha egytől tízig
kellene osztályoznia a tájékozottságát összességében, hányast adna?
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A fenti diagram abban a tekintetben mindenképpen csalóka, hogy mást jelent a projekt ismerete
egy projektvezető számára és mást egy tananyagfejlesztő számára. A projektvezető team a
tananyagok struktúrájával természetesen teljes mértékben tisztában van, azonban mindenki
minden tartalmi elemet nem ismer 100 százalékosan. Ahogy egyikük megfogalmazta ezt:

„Teljes mértékben ismerem a projektet. Itt a tájékozottságom 100 százalékos a
projektvezetésből adódó feladataim miatt, e mellett a kifejlesztett tananyagrészeket
nem ismerem 100 százalékosan. Mindegyiket átnéztem, de 70 százalékban ismerem.
Nyilván azokat ismerem jobban, melyeknek a képzésén is részt tudtam venni. A lektori
véleményekre, a lektorok és a tananyagfejlesztők párbeszédére figyeltem oda igazán
az internetes fórumon.” (a projektmenedzsment egyik tagja)

A tananyagfejlesztők túlnyomó többsége a saját témáján kívül legalább még 1-2 téma esetében
rendelkezik részletesebb ismeretekkel. Ezt nyilvánvalóan az is magyarázza, hogy a
tananyagfejlesztés során a projekt honlapjára feltöltött anyagokat legalább a struktúrát tekintve
megismerték, hiszen ez nagy segítség volt a saját modul kifejlesztésében is. Továbbá azokban az
esetekben, ahol lehetett tartalmi átfedés az egyes modulok között többnyire tájékozódtak
egymás munkájáról.

„Nem sikerült minden igényt kielégítően, egy-két másik fejezetbe nyertem bepillantást.
Jobbára a sajátom kötött le, mely egyszerre volt nehéz és könnyű a témakör
specialitásából adódóan. Ezek kapcsán mazsoláztam több másik fejezetből...”
(tananyagfejlesztő)

„A célok, vezérgondolatok egyeztetése az előkészítő megbeszéléseken körvonalazódott.
Pozitívumként kiemelhető, hogy adott volt az idő a tematika átgondolására,
formálására. Az anyagok átfedését minimalizáltuk. A munkaanyagok a honlapon
elérhetőek voltak, interaktív lehetőség adott volt az anyag formálására. A képzők
képzése alkalmával konkrét betekintést is kaphattunk.” (tananyagfejlesztő)

„A saját részemen kívül két témakört ismerek bővebben a többi témakörbe sajnos nem
volt belelátásom.” (tananyagfejlesztő)

A képzők tájékozottságát leginkább a mozaikos jelzővel lehetne illetni. A saját részével
kapcsolatban természetesen mindenki tájékozott, azonban a többi modul esetében, csak az
érdekesebbek és a közvetlen módon kapcsolódó részek ismertek.

„Azt a tananyagrészt sikerült jobban megismerni, ami közelebb áll hozzám, a többiben
nem nagyon mélyedtem el. Amit megismertem a saját anyagomon kívül, az az Ifjúsági
közösségfejlesztés.” (képző)

„Azokat a tananyagrészeket sikerült jobban megismerni, amit az itteni közvetlen
kollégák csináltak, akikkel napi kapcsolatban voltunk.” (képző)

Habár a fenti ábra alapján a lektorok a legtájékozottabbak, az interjúk inkább arra engednek
következtetni, hogy ez nem a szövegek teljes körű ismeretét jelenti, csupán a struktúráét. A
szövegszerű ismeret kizárólag a lektorálandó fejezetre korlátozódik.

A TANANYAGFEJLESZTÉS CÉLJAI

Egy projekt sikerességének legfontosabb kritériuma, hogy a kitűzött célok elérésében mennyire
tekinthető sikeresnek. Ha egy egyszerű számban akarjuk kifejezni az eredmények igazodását a
célokhoz, akkor egy egytől tízig terjedő skálán hetest adhatunk a projektnek, amely azért
különbözik az egyes szerepkörök szerint. A legpozitívabban a lektorok látják a célok teljesülését,
míg legkritikusabb a projektet legjobban ismerő projektmenedzsment.

4. ábra: Ha egytől tízig kellene osztályoznia az elégedettségét a projekt szakmai színvonalával kapcsolatban,
hányast adna?
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Az interjús kutatásunk tapasztalatai azt mutatják, hogy összességében a projekt során teljesültek
az alapvető célok, így a gyakorlatorientált képzési anyag készítése, az elméleti és gyakorlati
szakemberek találkozása és a szakmai anyagok szintetizálása, valamint a figyelem ráirányítása
az ifjúsági szakmára. A további fejlesztésre nem csupán igény, de szükség is mutatkozik,
elsősorban az egységesség és a még tisztább struktúra tekintetében.

5. ábra: Sikerek és fejlesztésre szoruló területek
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A projekt erényei és hiányosságai jól megmutatkoznak az összes szereplő megnyilatkozásaiban,
hiszen projektmenedzsment-tagok, képzők és tananyagfejlesztők, valamint a lektorok is rendre
ugyanazokat a tényezőket emelték ki. Jellemző, hogy a különböző tájékozottsági szintekből
adódóan a különböző szerepkörökben nyilatkozók többször visszautaltak az esetlegesen
korlátozott ismereteikre.

„A kurrikulum összességében jó és igazodik az előzményekhez (Kapcsos-könyv), úgy
vélem, az innováció mellé is tehetünk egy pipát. Véleményem szerint a legfontosabb
erénye, hogy sikerült felhívni a figyelmet az ifjúsági szakmára, emelve ezzel annak
presztízsét. Problémát abban látok, hogy az anyagok egyenlőtlenek méretüket,
műfajukat vagy akár szerkesztésüket tekintve.” (a projektmenedzsment egyik tagja)

„Ha a felsőfokú szakképzés kereteire, illetve a felsőoktatás tárgyaira gondolunk, akkor
maximális
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(tananyagfejlesztő)
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„Szerintem nem egészen sikerült megvalósítani. Több konferencia is zajlott, ennek
ellenére végig homályos maradt, hogy ez kinek szól, ki mire használja, ezekre nem
sikerült egyértelmű választ kapnom.” (tananyagfejlesztő)

„Cél volt, hogy a párhuzamosan futó fejlesztések egy egésszé, egy jól átlátható
rendszerré álljanak össze, ez nem történt meg, s az elkészült tananyagok nem fedik
összességében a kívánt tartalmat, nem sikerült őket egy irányba állítani. A
kompetenciahatárok elmosódtak, zavarossá váltak. A tartalmi síkot tekintve sem
voltak egyértelműek a szerepek és a határok. Erénye, hogy az elején elindultunk egy
egységes irányba, melynek fő célja az volt, hogy maga mellé állítsa a főszereplőket, s
azok alakítsanak ki egy egységes struktúrát, ezek csak félig sikerültek.” (a
projektmenedzsment egyik tagja)

„Egész jól sikerült, de csak elindultunk az úton, de nem gondolom, hogy haladnánk, ez
még kevés ahhoz. Erénye, hogy a tananyagok jól kidolgozott elméleti alapokon állnak
egy szigorú struktúra szerint, és jól lefedik azt az ismeretkört, amelyet egy
ifjúságsegítőnek tudnia kell; és általában a lektorok is jó munkát végeztek. Hiányérzet
bennem, hogy a szakembereknek jobban kéne ismernie egymás anyagát.”
(tananyagfejlesztő)

„Úgy gondolom, hosszú út áll még a célok eléréséig, de mindenképp nagyot
merítettünk. Kielégítő munkát végzett a csapat, de a visszajelzések elég vegyesek
voltak. A folyamat még nem zárult le, igazából jó lenne tudni arról, hogy az oktatók
valóban tudták-e hasznosítani. Problémát okozott nálunk, hogy a valódi célcsoport
tulajdonképpen hiányzott, 50 százalékban hallgatók voltak.” (képző)

„A projekt egyik célja az volt, hogy az elméleti és a gyakorlati szakembereknek
biztosítson találkozást, ez a képzéseken tudott megvalósulni. Amit én kicsit
csalódottsággal éltem meg a képzésekkel kapcsolatban, hogy a képzéseken kevesen
vettek részt a képzőintézmények munkatársai közül.” (a projektmenedzsment egyik
tagja)

„Úgy gondolom, a fő kitűzött cél egy gyakorlatorientált tananyag kifejlesztése volt
ifjúságsegítők számára, egyfajta gyakorlati módszertani tudás biztosítása. Úgy vélem,
ezt a célt összességében sikerült megvalósítani. Bár a munkában részt vevők egy közös
vázlat alapján gondolkodtak, mégis jelentős különbségek adódtak a különböző
tananyagok között.” (a projektmenedzsment egyik tagja)

„Szerintem sikeresen megvalósult, mert mindenki maximálisan beletette magát.
Érvényesültek a megbeszélt szempontok, a szakmai bevonódás maximálisan sikerült.”
(tananyagfejlesztő)

„Ami a program erénye, az a hátránya. A képzési anyag nagyon gyakorlatorientált, de
nem látom, hogy ezt a gyakorlatot hogyan lehetne átvinni. Van-e annyi gyakorlati hely,
ahol a hallgatókat ki lehet képezni, a főiskola önmagában nem tudja ezt a feladatot
ellátni.” (képző)

„Csak a saját fejezetem nevében tudok beszélni továbbra is, előnyét abban látom, hogy
a képzés felépítésében nagy hangsúlyt fektettünk a gyakorlatra, s ezt maradéktalanul
meg tudtuk valósítani a foglalkozások során.” (képző)

„A nagyon erős elméleti háttér ellenére elég gyakorlatorientált anyagot sikerült
összeállítani.”(lektor)

A tananyagfejlesztők- képzők- lektorok saját fejezetükkel kapcsolatban sokkal magabiztosabban
és összességében egyúttal pozitívabban nyilatkoztak, azonban több, részletesebb kritikát is
megfogalmaztak. Legfontosabb erény a saját anyagokkal kapcsolatban azok kidolgozottsága és
gyakorlati jellege. Problémák adódtak a célok és a célcsoportok, valamint az egyes területek
elkülönítésén, a határok egyértelmű kijelölésén.

6. ábra: Ha egytől tízig kellene osztályoznia az elégedettségét a saját fejezetének szakmai színvonalával
kapcsolatban, hányast adna?
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„Amit lehetett, azt megtettük. A rendelkezésre álló szakirodalmat sikerült beintegrálni,
illenek is oda, koherensek. Látható, hogyan ágyazódik bele az ifjúsági munkába.”
(tananyagfejlesztő)

„Erény maga a műfaj… emellett nagyon rugalmas a szerkezet, az csak egy irány, hogy
milyen gyakorlatokat válogattam össze. Lehetne más konkrét gyakorlatot is beemelni
a programba, mi az irányt, a célt mutattuk meg. Korlát az lehet, hogy az általam
használt gyakorlatok nem jönnek be annak, aki tanítani fogja ezt a tárgyat és nem
tudja őket használni.” (képző)

„Jó visszajelzéseket kaptunk a képzésen részt vevőktől attól függetlenül, hogy nem ők
voltak a tulajdonképpeni célcsoport. Ami nehézséget okozott még, az a témakörünk
függetlenítése, és hogy esetenként nehéz volt „újat” mondani. Erénye volt, hogy
igyekeztünk

sokoldalú

példákat,

gyakorlatokat

felvonultatni

különböző

megközelítésekből.” (tananyagfejlesztő)

„Nem tudtam pontosan, mit kell csinálni, kihívást jelentett „belőni”, hiányoltam a
pontos instrukciókat. A lektor munkája sokat segített, a két konzultáció után szerintem

kerek és releváns lett az anyag az idő szűkössége ellenére. Összességében egy korrekt
munka született, amely egyszerű, könnyen oktatható és átadható.” (tananyagfejlesztő)

„A lektorunk a szakmaiságot tekintve nagyon komolyan vette az anyagot, s meg is volt
elégedve a munkánkkal. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy túl sokat akartunk
fogni, ez az anyag nem fér bele egy 30 órás képzésbe, különösen nem egy ennyire
heterogén csoport esetén.” (tananyagfejlesztő)

„A fejlesztésre nem fordítottunk elég időt, nem volt elég koncentrált; kerekebb,
egybeépültebb lehetett volna, s talán hasznos lett volna összeállítani egy használható
szakirodalom-gyűjteményt.” (képző)

„Nagy hangsúlyt fektettünk a gyakorlatorientáltságra, tapasztalati tanulásra, s nehéz
volt így az időkerettel megfelelően gazdálkodni, de erényként is ezt emelném ki, mert
úgy érezzük, hogy kifejezetten jól sikerült.” (képző)

TOVÁBBFEJLESZTÉSI IRÁNYOK
Túllépve azon, hogy egy tananyag sohasem lehet tökéletes, a konkrét fejlesztési javaslatokról
elmondható, hogy a projektvezetés elsősorban az anyagok összefésülésében látja a továbblépést.
A fejlesztők a fejezetükből adódóan, annak jellegzetességei mentén határozzák meg a
tennivalókat, a leggyakrabban itt is az egységesítés, a többi tananyaggal való összefésülés jelenti
a legfontosabb irányt, de vannak olyan modulok is, amelyek újdonságukból fakadóan komoly
tapasztalatokat – továbbfejlesztési inputokat szerezhetnek az első gyakorlati képzések alatt.
Továbbá igényként merült fel, elsősorban a képzők-tananyagfejlesztők részéről, hogy a konkrét
oktatási tapasztalatokról visszajelzést kapjanak, ami segítheti a továbbfejlesztést.

7. ábra: Továbbfejlesztési irányok
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„Újra kell gondolni az egész szerkezetet, mivel korántsem egységes. Egy lektornak
alaposan át kéne rágni magát az anyagokon, a hézagokat és az átfedéseket kéne
felülvizsgálni, hogy egységes képet mutathasson.” (a projektmenedzsment egyik tagja)

„Jó volna készíteni a tananyag alapján egy módszertani gyűjteményt, amely a
metodikát rendezi el, továbbá kéne találni egy olvasószerkesztőt, aki egy hónapra
félrevonulna, és letisztázná a klasszikus szerkesztői munka értelmében, és egy
átlátható,

ugyanazon

analógia

mentén

formába

öntené

(tehát

ne

több

olvasószerkesztő dolgozzon rajta).” (a projektmenedzsment egyik tagja)

„A saját részemről beszélve, a téma még kidolgozatlan, járatlan újdonsága okán. Az
elméleti megalapozottság letisztázandó, a gyakorlati részeket pedig tesztelni kell. ”
(tananyagfejlesztő)

„Probléma szerintem az anyagok átfedése, ezt mindenképp ki kéne fésülni. Javasolnék
továbbá egy módszertani gyűjteményt, valamint szerintem nagyon fontos, hogy az elearning anyag színvonalas legyen, mert nagy segítség és nagyon hasznos. Javasolnám
továbbá, hogy a főiskola elején legyen egy orientációs képzés, ahol valóban alakulhat
ki fogalom a fejekben arról, hogy mit is fognak tanulni az elkövetkező időkben. ”
(tananyagfejlesztő)

„Elmaradt az átfedések, közös halmazok feltárása. Sokkal konkrétabbnak kell lennie
az elvárás rendszernek; a három szereplőnek (Mobilitás, Magyar Pedagógiai Társaság
és Kecskemét, mint képzőhely) pedig volt munkamegosztása, csak útközben ez vált
követhetetlenné.” (tananyagfejlesztő)

Véleményem szerint kéne/kellett volna egy olyan alkalom, ahol összejönnek a
fejlesztők, a lektorok és a projektmenedzsment, s finomítanak az egységességen.”
(tananyagfejlesztő)

„Nem látom át összességében, de úgy vélem, tesztelni kéne a kidolgozott módszereket, s
visszajelzéseket kérni. Lehetne egy diskurzus a megrendelők (keretalkotók), a
felhasználók (oktatók) és a hallgatók között, ez szerintem nagyon hasznos és útmutató
lenne a továbbiakra nézve.” (képző)

Az egybeépültség terén lenne még mit csiszolni, ezen a ponton, ahol én vagyok, innen
azt látom, hogy az anyagok sokfélék; széttartóak, nem követik egymás mintáját, s van,
ahol semmilyen áthallás nincs az ifjúságsegítő képzésbe- az anyag nem reagált arra,
hogy ifjúságsegítőnek készül. Összességében elmondható, hogy nagyon szép anyag
mind elmélet, mind gyakorlat szempontjából, ezért lehetne belőle cikkgyűjtemény vagy
példatár, de mindenképp le kéne tisztázni. Ezt készíthetné akár egy ember vagy egy
kisebb munkacsoport (de ne sokan), s talán jó lenne, ha nem feltétlen azok készítenék,
akik fejlesztők voltak. ” (tananyagfejlesztő)

„Az egybeépültségre utalva annyit tennék hozzá, hogy nem történt még meg az összes
tananyag teljes körű vizsgálata, ez még feladat. Egyrészt igényként merült fel, hogy
ugyanezt elvihetnénk egy-egy régióba, más-más célcsoportnak átadni; továbbá tervbe
van véve, hogy határon túlra is kikerüljön.” (a projektmenedzsment egyik tagja)

„Az egybeépültség és egyben visszajelzés tekintetében szívem szerint tartanék még egy
workshop-ot, ahol az új, fejlesztett verziót lehetne kipróbálni. ” (tananyagfejlesztő)

„Javasolnék egy előzetes mérést a résztvevők körében, mert nagyon különböző a
tudásuk, s fontos, hogy mindenkinek tudjunk újat mutatni. Elköteleződésem, hogy
diplomás szak legyen az ifjúságsegítés, ezt meg kell tennünk valamilyen módon a
szakma rangjáért. ” (tananyagfejlesztő)

„A fejlesztés tekintetében szintén a gyakorlati rész fejlesztését hangsúlyoznám, jó
volna, ha a hallgatók terepgyakorlati helyeken is próbára tehetnék magukat, persze
most az akkreditációtól elvonatkoztatva. Javaslatom továbbá az e-learningre felkerülő
anyagok vizualizációja.” (képző)

„A kifejlesztett tananyag őrizze meg a rugalmasságát. Össze lehetne állítani egy
anyagot a hallgatói, oktatói és lektori tapasztalatokból.” (lektor)

„Általános válaszként javasolnám: 1) kipróbálást, tanítási kísérletet, de ezt a
hétköznapokban – mint a képzésbe tanító megteszem, gondolom, mások is. A modern
tananyaggal, a kooperatív tanítási módszerekkel a hallgatók rendkívül sokat
fejlődnek, öröm a munka velük! (A tavalyi csoporttal az eredményeim lényegesen
alacsonyabbak voltak!) 2) A kipróbálás után egy újabb szakaszban a tananyag
elektronikus tankönyveinek elkészítését, az aktualizálás, a segédanyagokkal,
feladatgyűjteménnyel bővítés lehetősége miatt. 3) A kipróbálás után a tananyag
tanulás-módszertani szempontú továbbfejlesztését. ” (lektor)

A fő irányok mellett sokféle kiegészítő javaslat is megfogalmazódott az interjúalanyokban:


szakmák-szerveződések kapcsolata – az ifjúsági referensek beépítése a képzésbe; az
IKSZT kapcsolódása



kiegészítő anyagok – tematikus forrásjegyzék; módszertani példatár; képanyagok
csatolása, fogalmi háló készítése



kapcsolódás a magyar felsőoktatásba (BA-képzés, felnőttképzés)

KÉPZŐI ÉRTÉKELŐLAPOK ÁLTAL KIRAJZOLÓDÓ KÉP
Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése során a tananyagfejlesztés adatptációja
során megrendezésre került az ún. „Képzők képzése”, ahol az FH - Mobilitás Országos Ifjúsági
Szolgálat (Mobilitás) szervezett képzést az ifjúságsegítő képzőhelyek tanárai, oktatói és ifjúsági,és ifjúsági feladatokat ellátó szervezetek, intézmények szakemberei számára.
A képzés(ek) célja az volt, hogy az ifjúságsegítő képzőhelyek tanárai, oktatói és az ifjúsági
szervezetek, ifjúsági szakemberei:


átfogó képet kapjanak a fejlesztett tananyag tartalmáról;



gyakorlati tapasztalatot szerezzenek a tananyag átadása során használt módszerekről,
eszközökről;



képessé váljanak a projekt során fejlesztett ifjúságsegítő képzések gyakorlati
tantárgyainak a felsőfokú szakképzésben való adaptálására;



kiemelt figyelmet fordítsanak a nemformális tanulás módszereinek alkalmazására;



ismereteket szerezzenek a projekt során megvalósuló fejlesztési folyamatokról;



felkészüljenek az adaptáció során szerzett tapasztalatok megosztására, és további
fejlesztési javaslatok megfogalmazására.

A Képzők képzése minden modul esetében értékelőlapok kitöltésével zárult, amely majd’
minden modul esetén rendelkezésünkre áll mind a képzők, mind a hallgatók szemszögéből. Az
alábbi modulok esetében rendelkezünk adatokkal:

1. táblázat: Képzők képzése értékelőlapok

Modul

Képzők

Hallgatók

Egyéni autonómia

-

-

Emberi jogok / gyermeki jogok

X

X

Helyi ifjúsági munka

X

X

Ifjúsági projekt- és szervezet-menedzsment

X

X

Ifjúsági közösségfejlesztés

X

X

Jövőtervezés

X

X

Nemformális tanulás

-

-

Önkéntesség

X

X

Részvétel: bevonódás, érdekegyeztetés

-

-

Személyes ifjúságsegítés

X

X

Társadalmi sokféleség és interkulturalitás

X

X

Virtuális ifjúsági munka

X

-

Önfejlesztés

X

X

10/13

9/13

Összesen

A képzők (a hallgatókhoz hasonlóan) egy 1-től 6-ig terjedő skálán (egyáltalán nem – teljes
mértékben) fejezhették ki a véleményüket a képzés különböző feltételeivel és tapasztalataikkal
kapcsolatban, amelyekhez megjegyzéseket is fűzhettek. A részletesebb szöveges beszámolóval
csak kevesen éltek, jobbára beérték a számszerű értékeléssel, amelyet a következőkben
részletesen kérdésenként és modulonként bemutatunk.
Az összesített értékelések alapján megállapítható, hogy a képzők legjobb véleménnyel a
Mobilitás munkatársainak munkájáról és a képzés eredményeivel kapcsolatban voltak, míg a
többi modulokhoz való kapcsolódással összességében kevésbé voltak elégedettek.

2. táblázat: A képzők értékelése az értékelőlapok átlagai alapján

Értékelőlap kérdései
Mennyire volt elégedett a Mobilitás munkatársa(i) által nyújtott szakmai támogatással?
Felmerülő kérdéseiben kielégítő segítséget kapott?
Mennyire volt a képzési tanácsadó figyelmes, barátságos, rugalmas?
Mennyire elégedett a képzésen elért eredménnyel?
Mennyire volt világos, egyértelmű a megrendelő részéről kiadott - a képzést bemutató írásos
anyag, a képzés előzetesen megfogalmazott célja?
Véleménye szerint mennyire segítette a képzés a résztvevőket gyakorlati/technikai
készségük fejlesztésében?
Mennyire váltak be a választott módszerek, hatékonynak bizonyultak-e?
Munkája során mennyire tudott támaszkodni a résztvevők előzetesen megszerzett tudására?
Milyennek találta a képzés környezeti feltételeit (helység, világítás, méret, szellőzés,
berendezés, segédeszközök, szemléltető anyagok stb.)?
A képzés során kiadott segéd- és tananyagok véleménye szerint mennyire szolgálták a
tanulási folyamatot?
Véleménye szerint mennyire segítette a képzés a résztvevőket elméleti tudásuk
elmélyítésében?
Mennyire sikerült megismerni (ha volt) a korábbi modulok tartalmát, lehetett – e erre
építeni?

Átlagértékelés
5,9
5,8
5,5
5,4
5,3
5,3
5,3
5,0
5,0
4,8
3,7

A részletesebb elemzés megmutatja, hogy az egyes modulok képzői általában meglehetősen
hasonló értékelést adtak, mindössze egy-egy esetben találunk kilógó értéket. Ilyenre példa a
képzés céljainak egyértelműségét firtató kérdés esetében a Jövőtervezés modul, amely a többihez
képest rosszabbra értékeli a az előzetes írásos anyag minőségét, az értékelőlapból azonban nem
derül ki a konkrét probléma, csupán egy ajánlás szerepel az alaposabb előzetes konzultációra.

8. ábra: Mennyire volt világos, egyértelmű a megrendelő részéről kiadott - a képzést bemutató írásos anyag, a
képzés előzetesen megfogalmazott célja?
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4,5
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6,0
Önkéntesség 5,5

A képzés során elért eredmények megítélése egyenletesen pozitív képet mutat az összes modul
esetében. Nincsenek kiemelkedően rossz értékelések, fentebb is láthattuk, hogy a képzők a
képzés céljainak elérését az egyik legpozitívabbnak tartották.

9. ábra: Mennyire elégedett a képzésen elért eredménnyel?
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A korábbi modulokra való építkezés esetében sok adathiánnyal találkozhatunk, ugyanis nem
mindegyik képzés épülhetett a többi modulra, illetve nem minden esetben tudtak a kérdezettek
válaszolni ezekre a kérdésekre. Az értékelések között az Ifjúsági közösségfejlesztés esetében
találhatunk az átlaghoz képest rosszabb értékelést, amelyről azonban konkrétum nem derül ki

az értékelőlap szöveges része arról tudósít, hogy a honlapra feltöltött anyagokat „megismertük
és lehetett rájuk építeni”.

10. ábra: Mennyire sikerült megismerni (ha volt) a korábbi modulok tartalmát, lehetett–e erre építeni?
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A résztvevők előzetes tudására vonatkozó kérdésre is alapvetően pozitív válaszok érkeztek, a
Virtuális ifjúsági munka modul adathiánya ellenére elmondható, hogy a képzésen résztvevők
különböző szintű technikai ismeretei alapvetően megnehezítették a munkát. A jövőbe mutató
tanulság, hogy a digitális írástudásra épülő képzések esetén, vagy alaposabb „szintre hozó”
előképzést érdemes tartani, vagy a bemeneti feltételeket úgy meghatározni, hogy a képzésen
lévők tudása a lehető legegységesebb legyen.

11. ábra: Munkája során mennyire tudott támaszkodni a résztvevők előzetesen megszerzett tudására?
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Az alkalmazott módszerek beválása általában megfelelőnek tekinthető az összes modul
esetében, a Virtuális ifjúsági munka modul közepes értékelése arra utal, hogy az alkalmazott
Moodle keretrendszer csak olyan esetben lehet hatékony eszköz amennyiben hosszabb és sok
személyes alkalommal megvalósuló képzésről van szó.

12. ábra: Mennyire váltak be a választott módszerek, hatékonynak bizonyultak-e?
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Az elméleti tudás átadhatóságát többnyire pozitívan értékelték a megkérdezettek, elsősorban a
Helyi ifjúsági munka és az Ifjúsági közösségfejlesztés esetében számolhatunk be egyértelműen
kedvező tapasztalatokról.

13. ábra: Véleménye szerint mennyire segítette a képzés a résztvevőket elméleti tudásuk elmélyítésében?

Személyes ifjúságsegítés
6,0

Virtuális ifjúsági munka

5,0

5,0 4,0

5,0

Társadalmi sokféleség és
interkulturalitás

4,0

Önfejlesztés

3,0

4,5

Emberi jogok / gyermeki
jogok

5,0

2,0
1,0

Jövőtervezés

4,5

Ifjúsági közösségfejlesztés

5,5
4,0

Ifjúsági projekt- és szervezetmenedzsment

Helyi ifjúsági munka

Önkéntesség

5,0

5,6

Az elmélethez hasonlóan a gyakorlat esetében is zömében pozitív tapasztalatokról
számolhatunk be, elsősorban a Helyi ifjúsági munka esetében. Az Ifjúsági közösségfejlesztés az
átlagnál rosszabb eredményének indoklásaként a következő szerepel: „sok függ attól, hogy a
felkínált, bemutatott elágazásokkal (honlapok, programok, szervezetek) foglalkoznak-e”.

14. ábra: Véleménye szerint mennyire segítette a képzés a résztvevőket gyakorlati/technikai készségük
fejlesztésében?

Személyes ifjúságsegítés
6,0 5,0

Virtuális ifjúsági munka

5,0

5,0

5,7 Társadalmi sokféleség és
interkulturalitás

4,0

Önfejlesztés

3,0

5,5

Emberi jogok / gyermeki
jogok

5,5

2,0
1,0

Jövőtervezés

4,5

5,5

Ifjúsági projekt- és szervezet-5,0
menedzsment

Ifjúsági közösségfejlesztés

Helyi ifjúsági munka

6,0

Önkéntesség 5,5

A képzések során kiadott segédanyagok lehetőségével nem minden modul esetében éltek a
képzők, ahol azonban igen ott sem egyenlő mértékben találták azokat hasznosnak. Az
Önkéntesség esetében kizárólag az internetes forrásokra és azok értékelésére vonatkozik a 3-as
érték.

15. ábra: A képzés során kiadott segéd- és tananyagok véleménye szerint mennyire szolgálták a tanulási
folyamatot?

Személyes ifjúságsegítés
5,5
6,0

Virtuális ifjúsági munka

5,7 Társadalmi sokféleség és

5,0

interkulturalitás

4,0
3,0

Önfejlesztés

4,0

4,5

2,0

Emberi jogok / gyermeki
jogok

1,0

Jövőtervezés

Ifjúsági közösségfejlesztés

6,0
3,0

Ifjúsági projekt- és szervezet-5,0
menedzsment

Helyi ifjúsági munka

6,0

Önkéntesség

A Mobilitás munkatársa(i) által nyújtott szakmai támogatással a kérdezett szakemberek
mindegyike elégedett volt, csak két esetben (Személyes ifjúságsegítés és az Ifjúsági projekt- és
szervezet-menedzsment) értékelték a maximumnál kisebbre.

16. ábra: Mennyire volt elégedett a Mobilitás munkatársa(i) által nyújtott szakmai támogatással? Felmerülő
kérdéseiben kielégítő segítséget kapott?

Személyes ifjúságsegítés
5,5
6,0

6,0
Virtuális ifjúsági munka

6,0Társadalmi sokféleség és

5,0

interkulturalitás

4,0

Önfejlesztés

3,0

6,0

Emberi jogok / gyermeki
6,0 jogok

2,0
1,0

Jövőtervezés

Ifjúsági közösségfejlesztés

6,0

6,0

Ifjúsági projekt- és szervezet-5,0
menedzsment

Helyi ifjúsági munka

6,0

Önkéntesség

6,0

Hasonlóan egyöntetűen pozitív megítéléssel találkozhatunk a képzési tanácsadó személyiségével
kapcsolatban, a legtöbben egyértelműen pozitív tapasztalatokról számoltak be.

17. ábra: Mennyire volt a képzési tanácsadó figyelmes, barátságos, rugalmas?

Személyes ifjúságsegítés
6,0

6,0
Virtuális ifjúsági munka

6,0Társadalmi sokféleség és

5,0

interkulturalitás

4,0

Önfejlesztés

3,0

6,0

Emberi jogok / gyermeki
6,0 jogok

2,0
1,0

Jövőtervezés

Ifjúsági közösségfejlesztés

6,0

6,0

Ifjúsági projekt- és szervezet-5,0
menedzsment

Helyi ifjúsági munka

5,6

Önkéntesség

6,0

Sokkal megosztottabb kép alakul ki, ha a környezeti feltételek (helység, világítás, méret,
szellőzés, berendezés, segédeszközök, szemléltető anyagok stb.) értékelésére kerül sor. A
kritikákat megfogalmazók közül a legelégedetlenebb (Személyes ifjúságsegítés) szakember nem
fejtette ki részletesebben a véleményét, a kritikákat megfogalmazók a terem elrendezésével, és
főleg a hőséggel kapcsolatban panaszkodtak.

18. ábra: Milyennek találta a képzés környezeti feltételeit (helység, világítás, méret, szellőzés, berendezés,
segédeszközök, szemléltető anyagok stb.)?

Személyes ifjúságsegítés
6,0

6,0
Virtuális ifjúsági munka

6,0Társadalmi sokféleség és

5,0

interkulturalitás

3,5
4,0
3,0

Önfejlesztés

4,5

4,5

2,0

Emberi jogok / gyermeki
jogok

1,0

Jövőtervezés

5,0 Ifjúsági közösségfejlesztés

6,0
4,0

Ifjúsági projekt- és szervezetmenedzsment
Önkéntesség 5,5

4,6

Helyi ifjúsági munka

HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK
A képzésbe bekapcsolódó hallgatók meglátásait kétféle módszerrel gyűjtöttük össze: (1) minden
képzési modul lezárásaként a képzés szervezői értékelőlapot töltettek ki a hallgatókkal is,
amelyet összesítettek, továbbá (2) egy online kérdőíves módszerrel (lásd. melléklet) mértük fel a
résztvevők véleményét.
A résztvevők tapasztalatait tartalmazó értékelőlapok összesítését követően a következőt
fogalmazhatjuk meg: a képzések alapvetően pozitív megítéléssel találkoztak és döntően
hasznosnak ítélték a hallgatók. A szöveges megítéléseket egyszerű formában megjelenítő ábrára
pillantva láthatjuk, hogy a leggyakoribb kifejezések pozitív kontextusról árulkodnak (pl.:
tetszett, hasznos, gyakorlati, elméleti, hangulat, felkészült, köszönöm, stb.), negatív megítélésre
csupán néhány esetben következtethetünk (pl.: rossz, néhol, sajnos).

19. ábra: A szóbeli értékelések leggyakrabban használt kifejezései

A szöveges kérdések mellet számszerűen is kifejezhették a képzéseken résztvevők
elégedettségüket, vagy elégedetlenségüket. Egy 1-től 6-ig terjedő skálán (egyáltalán nem – teljes
mértékben) válaszolhattak a képzés különböző feltételeire vonatkozó kérdésekre, amelyekhez
megjegyzéseket is fűzhettek.
Az összesített értékelések alapján megállapítható, hogy a hallgatók összességében 4,6-os
átlagértékkel jellemzik a képzéseket, legjobb véleménnyel a képzők rugalmasságával a képzői
munka hatékonyságával voltak elégedettek, míg legkevésbé a kiadott segéd- és tananyagokkal.

3. táblázat: A hallgatók értékelése az értékelőlapok átlagai alapján

Értékelőlap kérdései

Átlagértékelés

Összességében teljesültek-e a képzéssel kapcsolatos előzetes elvárásaid?
A résztvevők meglátása szerint a képzők mennyire vették figyelembe a csoportot érdeklő
témákat?

5,1

Mennyire volt hatékony a résztvevők szerint a képzők/facilitátorok munkája?

5,6

Mennyire tudják a résztvevők hasznosítani a képzésen tanultakat az életben?
Mennyire volt jól felépítve a résztvevők szerint a program pedagógiai és módszertani
szempontból?

5,3

Mennyire segített a képzés a résztvevők gyakorlati/technikai készségeinek fejlesztésében?

5,1

Mennyire találták a résztvevők megfelelnek a képzéssel kapcsolatos előzetes tájékoztatást?

5,0

Mennyire segített a képzés a résztvevők elméleti tudásának elmélyítésében?

5,0

Milyennek ítélték meg a résztvevők saját részvételüket a csoportban?
Milyennek találták a résztvevők a képzés szervezettségét? (helység, étkezés, szállás,
segédeszközök stb.)?
Mennyire segítették a résztvevőket felkészülésben a képzés során kiadott segéd- és
tananyagok?

5,0

5,6

5,2

5,0
4,8

Az előzetes elvárások minden modul esetében pozitív tapasztalatokkal találkoztak. Modulonként
vizsgálódva megállapíthatjuk, hogy az egyes tananyagok meglehetősen hasonló átlagértékelést
kapnak, gyakorlatilag nincs olyan modul, amelynek értékelése az átlaghoz képest 0,5-ös
skálaértéknél távolabb van. Mindezek alapján megállapítható, hogy az előzetes elvárásokat
tekintve a képzési modulok egyenletesen jó benyomást keltettek a hallgatókban. A szöveges
értékelésekben a köszönőszavak mellet olyan megállapításokkal találkozhatunk, mint „azt
kaptam, amire vártam”, „elégedett vagyok”, „új gyakorlatokat ismertem meg”.

20. ábra: Összességében teljesültek-e a képzéssel kapcsolatos előzetes elvárásaid?

Személyes ifjúságsegítés
6,0 5,3
Önfejlesztés

5,0

4,7

5,5Társadalmi sokféleség és
interkulturalitás

4,0
3,0

Jövőtervezés

2,0

5,2

Emberi jogok / gyermeki
5,1
jogok

1,0

Ifjúsági projekt- és
4,9
szervezet-menedzsment
Önkéntesség

Ifjúsági közösségfejlesztés
5,3
4,9

Helyi ifjúsági munka
5,4

Az előzetes tájékoztatással kapcsolatban a többség elégedettnek mutatkozott. Az Önfejlesztéssel
kapcsolatos megítélés volt a legkevésbé pozitív. A szöveges válaszok alapján kiderül, hogy a
kapcsolattartás elektronikus felületeivel voltak a hallgatók leginkább elégedetlenek, meg nem
érkező e-mailekről, ebből fakadóan felemás tájékozódásról panaszkodnak.

21. ábra: Mennyire találták a résztvevők megfelelnek a képzéssel kapcsolatos előzetes tájékoztatást?

Személyes ifjúságsegítés
6,0 5,4
Önfejlesztés

5,0

4,3

4,9

Társadalmi sokféleség és
interkulturalitás

4,0
3,0

Jövőtervezés

2,0

5,3

4,7

Emberi jogok / gyermeki
jogok

1,0

Ifjúsági projekt- és
szervezet-menedzsment5,4
Önkéntesség

4,9 Ifjúsági közösségfejlesztés
4,8

5,0 Helyi ifjúsági munka

A képzés elméleti részével a többség elégedettnek tekinthető, csupán egy-két esetben találunk az
átlaghoz képest nagyobb elmozdulásokat. A Jövőtervezés kurzussal kapcsolatban a szöveges
válaszokból kiderül, hogy a képzők „inkább a gyakorlatra helyezték a hangsúlyt, ami hatékonynak
bizonyult”. Az Önfejlesztés átlagnál rosszabb eredményét a szöveges válaszok nem világítják meg
kellő mértékben.

22. ábra: Mennyire segített a képzés a résztvevők elméleti tudásának elmélyítésében?

Személyes ifjúságsegítés
6,0 4,9
Önfejlesztés

5,0

4,5

5,1

Társadalmi sokféleség és
interkulturalitás

4,0
3,0

Jövőtervezés

Emberi jogok / gyermeki
5,1
jogok

2,0

4,3

1,0

Ifjúsági projekt- és
szervezet-menedzsment5,4

5,3Ifjúsági közösségfejlesztés
4,5

Önkéntesség

Helyi ifjúsági munka
5,6

Összességében elmondható, hogy a képzések képesek voltak teljesíteni a gyakorlatorientált
elvárásokat, hiszen az átlagos megítélések egyenletesen pozitív tapasztalatokat sejtetnek. Az
ajánlásokban azonban fel-felbukkannak olyan elvárások, amelyek több gyakorlati jellegű
tapasztalatot szeretnének (pl.: „még több szituációs játék, akár esetelemzés jó lenne”).

23. ábra: Mennyire segített a képzés a résztvevők gyakorlati/technikai készségeinek fejlesztésében?

Személyes ifjúságsegítés
6,0 5,3
Önfejlesztés

5,2

5,0

5,3

Társadalmi sokféleség és
interkulturalitás

4,0
3,0

Jövőtervezés

2,0

4,7

Emberi jogok / gyermeki
5,5
jogok

1,0

Ifjúsági projekt- és
5,1
szervezet-menedzsment
Önkéntesség

4,9 Ifjúsági közösségfejlesztés
4,9

Helyi ifjúsági munka
5,4

A gyakorlati ismeretekhez hasonlóan egyenletes pozitív visszajelzést kaptunk a hallgatók
részéről a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban. A szöveges válaszok

alapján kiderül, hogy a sokféle élethelyzetben lévő résztvevők (képzők, gyakorló ifjúságsegítők
és ifjúságsegítő hallgatók) egyaránt haszonnal tudják alkalmazni a képzésen megszerzett
ismereteket.

24. ábra: Mennyire tudják a résztvevők hasznosítani a képzésen tanultakat az életben?

Személyes ifjúságsegítés
6,0 5,4
5,4

Önfejlesztés

5,0

5,3

Társadalmi sokféleség és
interkulturalitás

4,0
3,0

Jövőtervezés

Emberi jogok / gyermeki
jogok
5,1

2,0

5,0

1,0

Ifjúsági projekt- és
szervezet-menedzsment5,3

5,1 Ifjúsági közösségfejlesztés
4,8

Önkéntesség

5,3 Helyi ifjúsági munka

A képzés során kiadott segéd- és tananyagok hasznossága meglehetősen vegyes képet mutat, ez
azonban jórészt annak köszönhető, hogy nem minden kurzus esetében éltek a képzők ezekkel a
lehetőségekkel. Azokban az esetekben, ahol voltak ilyen írásos anyagok a képzésen résztvevők
rendelkezésére bocsájtva pozitív megítélésekkel találkozhatunk.

25. ábra: Mennyire segítették a résztvevőket felkészülésben a képzés során kiadott segéd- és tananyagok?

Személyes ifjúságsegítés
6,0 5,3
Önfejlesztés

5,0

4,1

5,5Társadalmi sokféleség és
interkulturalitás

4,0
3,0

Jövőtervezés

2,0

5,0

4,2

Emberi jogok / gyermeki
jogok

1,0

Ifjúsági projekt- és
szervezet-menedzsment

4,1

4,8 Ifjúsági közösségfejlesztés
4,3

Önkéntesség

Helyi ifjúsági munka
5,5

A képzők munkájának megítélését minden esetben pozitívnak tartják a résztvevők. A
legrosszabbra értékelt Önfejlesztés modul esetében sem fogalmaztak meg komolyabb hibákat, a
képzők

előadásmódjára

tettek

építőjellegű

kritikát

(gyorsabb

beszéd,

pontosabb

megfogalmazások).

26. ábra: Mennyire volt hatékony a résztvevők szerint a képzők/facilitátorok munkája?

Személyes ifjúságsegítés
5,6
6,0
5,7 Társadalmi sokféleség és
5,0
5,1
interkulturalitás

Önfejlesztés

4,0
3,0

Jövőtervezés

5,7

2,0

Emberi jogok / gyermeki
5,5
jogok

1,0

Ifjúsági projekt- és
szervezet-menedzsment
5,9
Önkéntesség

Ifjúsági közösségfejlesztés
5,7
5,2

Helyi ifjúsági munka
5,8

A program pedagógiai és módszertani felépítettsége ugyancsak egyenletesen pozitív
megítélésben részesült minden egyes modul esetében. A kritikákat megfogalmazók jórészt az
anyag mennyisége és a rendelkezésre álló idő szűkössége kapcsán hallatták hangjukat mondván
a figyelem néha lanyhult a nagy meleg és a tananyag töménysége miatt.

27. ábra: Mennyire volt jól felépítve a résztvevők szerint a program pedagógiai és módszertani szempontból?

Személyes ifjúságsegítés
6,0 5,3
5,3

Önfejlesztés

5,0

5,7Társadalmi sokféleség és
interkulturalitás

4,0
3,0

Jövőtervezés

2,0

5,0

Emberi jogok / gyermeki
5,2
jogok

1,0

Ifjúsági projekt- és
5,1
szervezet-menedzsment
Önkéntesség

Ifjúsági közösségfejlesztés
5,4
5,0

Helyi ifjúsági munka
5,5

A résztvevők leginkább a képzők rugalmasságával voltak elégedettek, kivétel nélkül minden
modul esetében, mindez jól látszik a szöveges válaszokból is, amelyeket fentebb szófelhő
formájában is bemutattunk.

28. ábra: A résztvevők meglátása szerint a képzők mennyire vették figyelembe a csoportot érdeklő témákat?

Személyes ifjúságsegítés
5,4
6,0
5,8
5,7 Társadalmi sokféleség és
5,0
interkulturalitás

Önfejlesztés

4,0
3,0

Jövőtervezés

5,7

2,0

Emberi jogok / gyermeki
5,4
jogok

1,0

Ifjúsági projekt- és
szervezet-menedzsment
6,0
Önkéntesség

Ifjúsági közösségfejlesztés
5,6

5,7

Helyi ifjúsági munka
5,5

A képzési modulokban résztvevők értékelhették saját szerepüket, aktivitásukat is. A többség
magával szemben sem volt igazán kritikus, a képzők érdekes feladatai aktivitást generáltak.

Problémát inkább a körülmények (a képzések nagy része a nyári forróságban zajlott) okoztak,
amelyek a rontották a koncentráltságot, többen igényeltek volna több pihenést.

29. ábra: Milyennek ítélték meg a résztvevők saját részvételüket a csoportban?

Személyes ifjúságsegítés
6,0 5,2
5,7 Társadalmi sokféleség és
5,0
5,0
interkulturalitás

Önfejlesztés

4,0
3,0

Jövőtervezés

2,0

5,0

4,7

Emberi jogok / gyermeki
jogok

1,0

Ifjúsági projekt- és
5,0
szervezet-menedzsment

5,0 Ifjúsági közösségfejlesztés
4,8 Helyi ifjúsági munka

5,1

Önkéntesség

A fentiekben már többször említett extrém környezeti adottságok okozzák az átlaghoz képest
kedvezőtlenebb megítéléseket. A hallgatók leginkább a melegre panaszkodtak, de akadtak
olyanok, akik az ergonómiai szempontokat (ülések, asztalok elrendezése) és a szállás, étkezés
körülményeit is említették.

30. ábra: Milyennek találták a résztvevők a képzés szervezettségét? (helység, étkezés, szállás, segédeszközök
stb.)?

Személyes ifjúságsegítés
6,0 5,5
Önfejlesztés

5,0

4,9

5,5 Társadalmi sokféleség és
interkulturalitás

4,0
3,0

Jövőtervezés

2,0

4,6

Emberi jogok / gyermeki
5,1
jogok

1,0

Ifjúsági projekt- és
5,1
szervezet-menedzsment
Önkéntesség

4,9 Ifjúsági közösségfejlesztés
4,8

5,0 Helyi ifjúsági munka

A KÉRDŐÍVES KUTATÁS EREDMÉNYEI
Az anonim és önkéntes részvétellel készült online kérdőíves kutatásunk összesen 26 résztvevő
véleményét tartalmazza, akik különböző modulokba kapcsolódtak be. A legtöbb választ a
jövőtervezés, a nemformális tanulás, az önkéntesség, valamint az ifjúsági projekt- és szervezetmenedzsment kurzusaival kapcsolatban kaphattunk, míg a részvétel esetében egyetlen kitöltőről
sem tudunk beszámolni.

4. táblázat: Az online kérdőívet kitöltők száma

Modul

Kitöltők száma

Egyéni autonómia

1

Emberi jogok / gyermeki jogok

1

Helyi ifjúsági munka

2

Ifjúsági projekt- és szervezet-menedzsment

4

Ifjúsági közösségfejlesztés

3

Jövőtervezés

5

Nemformális tanulás

4

Önkéntesség

4

Részvétel: bevonódás, érdekegyeztetés

0

Személyes ifjúságsegítés

3

Társadalmi sokféleség és interkulturalitás

2

Virtuális ifjúsági munka

3

Összesen
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A kutatásban résztvevők összesített véleménye alapján megállapítható, hogy általában pozitív
benyomásokat szerezhettek azok, akik egyik, vagy másik modulban szerepet vállaltak. Átlagosan
a programok szakmai igényessége kapta a legjobb értékelést. Az 1-től 5-ig terjedő skálák
átlagértékei alapján a szakmai igényesség 4,2-es értéke igen kedvező megítélésnek számít. A
felsorolt értékelendő szempontok közül mindössze egyetlen esetben beszélhetünk arról, hogy a
képzés inkább sikertelennek bizonyult, ez pedig a későbbi állásszerzés lehetősége, amely a
képzésen résztvevők alig ötödét sarkallta pozitív ítéletre. Megnyugtató ugyanakkor, hogy a
képzéshez kapcsolódó egyik fontos elvárás ti. az elméleti ismeretek mellett gyakorlati
tapasztalatokat is nyújtson teljesülni látszik, hiszen az átlagértékelés 3,5.

31. ábra: Mennyire felelt meg a képzés …?1

az Ön korábbi elvárásainak összességében 0%13%

21%

29%

a szakmai igényesség szempontjából 0% 17%

a gyakorlatszerzés szempontjából 0%

50%

25%

21%

az elméleti ismeretek elsajátítása szempontjából 0%13%

a későbbi állásszerzés szempontjából

38%
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A tananyag különböző szempontok szerinti értékelése meglehetősen pozitívnak tűnik a
kutatásban résztvevők válaszait vizsgálva. A leginkább a szakmaisággal elégedettek a
válaszadók, amely az iskolai osztályzatokhoz hasonló ötfokú skálán 4,3-as átlagot ért el,
hasonlóan annak nyelvhasználatához, felépítéséhez és elsajátíthatóságához. A legkevésbé
kedvező, de összességében pozitív (3,8-as átlag) értékelés a tananyagok hosszára vonatkozott,
amelyek maguk is különbözőek.

32. ábra: A tananyag értékelése

a tananyag szakmai színvonala 0% 16%

a tananyag nyelvhasználata 0%
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A szakmai szempontok ellentmondanak annak, hogy ilyen csekély elemszámú eloszlásokat százalékos
formában jelenítsünk meg, azonban a könnyebb érthetőség kedvéért eredményeink ábrázolásánál élünk a
százalékos formai előnyeivel.
1

Arról is megkérdeztük az online kérdőívet kitöltőket, hogy melyek azok a dolgok, amelyek
elnyerték a tetszésüket és melyek azok, amelyek fejlesztésre szorulnak. A pozitívumok között
elsősorban az előadok szakmai felkészültségét és a szakmai anyagok minőségét, valamint az
egész tematika szervezettségét méltatták a megkérdezettek, további jó tapasztalatokról
számoltak be az emberi kapcsolatok tekintetében (jó hangulat, közvetlen előadók, laza keretek).
A fejlesztendő területek között említésre kerültek az elméleti keretek, amelyek egyes
moduloknál leginkább alapismereteket tartalmaztak más modulok esetében meglévő
háttértudást feltételeztek. Habár a gyakorlati ismeretekre, módszerekre a korábban
bemutatottak alapján alapvetően nem lehet panasz, a további gyakorlatok, működő projektek
bemutatásának igénye kétségtelenül jelen van.

33. ábra: Pozitív tapasztalatok és fejlesztésre szoruló területek
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A kérdőív zárásaként arról kérdeztük a résztvevőket, hogy véleményük szerint milyen keretek
felelnének meg leginkább a kurrikulum oktatásának. A többség egyértelműen egy BA képzési
struktúrában tudná elképzelni a tananyagok oktatását, amely egyben az ifjúságsegítői felsőfokú
szakképzés formai megújítását is jelentené.

34. ábra: Ön szerint ezt a képzést inkább BA, vagy inkább felsőfokú szakképzés keretében lenne jó
megrendezni?

Nem tudja;
6

Mindenképpen
FSZ; 0

Inkább
FSZ; 3

Mindenképpen
BA; 4

Inkább BA; 7

A DOKUMENTUMOK ELEMZÉSÉNEK TAPASZTALATAI
A projekt során tartott beszélgetések, konferenciák és workshopok, valamint a hozzáférhető,
egyes tananyagokhoz kapcsolódó beszélgetéseknek a legfontosabb tapasztalata:


az elkészült kurrikulumokat magas szakmai minőség jellemzi, azonban hiányzik a
tartalmi és formai egységesítés;



az elkészült kurrikulumok alkalmasnak mutatkoznak egy ifjúságsegítői BA-képzés
alapjainak lerakásához is.

Mindezek mellett természetesen számos más információt is kaphatunk a projekttel
kapcsolatban, a projekt különböző fázisait tekintve. A tananyagfejlesztés első fázisában az
egyeztetések tapasztalata azt mutatta, hogy nem minden esetben volt teljesen egyértelmű a
résztvevő szakemberek számára a projekt célkitűzése és a tervezett tananyagok tartalmi igényei,
a tananyagok felhasználási módja. Az aggályok, felmerült kérdések tisztázása érdekében került
sor 2010. szeptember 22-én a felkészítő szemináriumot megelőző találkozóra, illetve folyamatos
párbeszéd zajlott az e-mali listán és a projekt weblapján.

A tananyagfejlesztési folyamatot tekintve nem volt kielégítő a fejlesztők – különböző modulok –
közötti kommunikáció, ennek eredménye megmutatkozik az elkészült anyagokban is, amelyek
további szerkesztői munkára szorulnak. A fejlesztési folyamatban ugyanakkor jól működött a
lektorok, a projektvezetők és a fejlesztők közötti szakmai munka. Mindazonáltal néhány
tananyag nem készült el határidőre, így az előzetes tervekhez képest eltolódott a képzés ideje is.
A projekt weboldalán visszakövethető párbeszédekből kitűnik, hogy kizárólag a projektvezetőklektorok- tananyagfejlesztők között egy egy modul kapcsán alakult ki szakmai munka. A
tananyagfejlesztők munkájához más modul fejlesztői a projekt weblapján alig szóltak hozzá,
tettek javaslatot. A tananyagfejlesztők közötti párbeszéd szinte kizárólag a személyes
találkozásokra korlátozódott, vagy olyan nem nyilvános felületekre ahova nem nyertünk
bebocsájtást.

ÖSSZEGZÉS
A kutatásunk célja részletes tapasztalatok gyűjtése, különböző módszerek felszanálásával és
különböző célcsoportokra vonatkoztatva az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése
című projektről. Kutatásunkban elsősorban a szakmai munkát illetően tájékozódtunk, de
kitértünk a projekt megvalósításának (szervezés) tapasztalataira is.
A kutatási design kvantitatív és kvalitatív módszereket egyaránt tartalmazott:


képzési értékelőlapok összesítése nyomán tájékozódtunk a képzők és hallgatók
véleményéről;



interjúkat

készítettünk

a

tananyagfejlesztésben

résztvevő

szakemberekkel

(tananyagfejlesztők, képzők, lektorok, projekt team tagjai);


online kérdőív segítségével gyűjtöttünk adatokat a hallgatóként bekapcsolódóktól;



végül a korábbi szakmai fórumok írásos anyagainak elemzésével tettük teljessé
adatfelvételünket.

A különböző módszerek, források eredményeinek összegzéseként elmondható, hogy a projekt
szakmai elemei (tananyagfejlesztés, képzés) és a szervezési elemei is alapvetően sikeresen,
különösebb probléma nélkül valósultak meg. A megkérdezett szakemberek (fejlesztők, képzők,
lektorok, tananyagot kipróbálók) alapvetően elégedettnek tekinthetők, előzetes várakozásaik
túlnyomórészt teljesültek, a projekt szakmai tartalmával és a szervezéssel kapcsolatban is
pozitív tapasztalatokkal bírnak.
A projekt legfontosabb célkitűzéseit teljesítette, a szakemberek véleménye szerint az
ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztésének égisze alatt gyakorlatorientált képzési
anyagok készültek. Szintén sikeres volt az elméleti és gyakorlati szakemberek találkozása és a
szakmai anyagok szintetizálása, valamint a figyelem ráirányítása az ifjúsági szakmára.

Eredményeink azt mutatják, hogy az alapvetően pozitív tapasztalatok ellenére további
fejlesztésre szorul a kurrikulum az egységesség és a struktúra szempontjából. Szükség van még
olvasószerkesztői

munkára,

valamint

a

tapasztalatok

mindenekelőtt a tananyagfejlesztők, képzők körében.

megosztására,

visszacsatolásra

MELLÉKLET
SZAKÉRTŐI INTERJÚVÁZLAT
Az interjúalany neve
Elérhetősége
Minősége

tananyagfejlesztő lektor

oktató

projektvezető

A munka mely szakaszaiban vett
részt a projektben

„Az ifjúságsegítés rangjáért” jelige alatt a TÁMOP 5.4.4-09/2-C-2009-0002 pályázati
program támogatásával 2010-ben indult meg az interprofesszionális tananyagfejlesztés,
amely a magyarországi ifjúságügy és ifjúsági szakma továbbfejlesztését célozza.
Felkérésünk a szakmai munka értékelését célozza, kérjük válaszoljon akövetkező
kérdésekre!

1. Véleménye szerint mennyire sikerült megismernie a kifejlesztett tananyag
egészét?
a) Mely részeket jobban, melyeket kevésbé?
b) Ha egytől tízig kellene osztályoznia a tájékozottságát összességében, hányast adna?

2. Véleménye szerint összességében hogyan sikerült megvalósítani a
tananyagfejlesztés céljait?
a) Milyen erényei és milyen problémái vannak a jelenlegi kurrikulumnak?
b) Ha egytől tízig kellene osztályoznia az elégedettségét A PROJEKT SZAKMAI
SZÍNVONALÁVAL kapcsolatban, hányast adna?
c) Ha egytől tízig kellene osztályoznia az elégedettségét A PROJEKTMENEDZSMENTTEL
kapcsolatban, hányast adna?

3. Szükséges-e és ha igen hogyan lehetne továbbfejleszteni az elkészült munkát?
a) Vannak-e hiányosságok az anyagban? (tematika, elmélet, gyakorlat, metodika,
egybeépültség)

b) Szakmai értelemben milyen továbblépési lehetőségeket javasolna?

4. Véleménye szerint hogyan sikerült megvalósítani A SAJÁT RÉSZÉBEN a
tananyagfejlesztés céljait?
a) Milyen erényei és milyen problémái vannak a jelenlegi kurrikulumnak?
b) Ha egytől tízig kellene osztályoznia az elégedettségét A SAJÁT FEJEZETÉNEK
SZAKMAI SZÍNVONALÁVAL kapcsolatban, hányast adna?

5. Szükséges-e és ha igen hogyan lehetne továbbfejleszteni a SAJÁT MAGA ÁLTAL
GONDOZOTT FEJEZETET?
a) Vannak-e hiányosságok az anyagban? (tematika, elmélet, gyakorlat, metodika,
egybeépültség)
b) Szakmai értelemben milyen továbblépési lehetőségeket javasolna?

6. Van-e más megosztanivalója, kritikája, érdekes története a projekttel
kapcsolatban, amit név nélkül megosztana?

HALLGATÓI KÉRDŐÍV
1. Az alábbiak közül melyik képzési modulban vett részt hallgatóként?(Több válasz is
lehetséges!)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Egyéni autonómia
Emberi jogok / gyermeki jogok
Helyi ifjúsági munka
Ifj. projekt- és Szervezet-menedzsment
Ifjúsági közösségfejlesztés
Jövőtervezés
Nemformális tanulás
Önkéntesség
Részvétel: bevonódás, érdekegyeztetés
Személyes ifjúságsegítés
Társadalmi sokféleség és interkulturalitás
Virtuális ifjúsági munka

2. Mennyire felelt meg a képzés…? Kérem, egy ötfokú skála segítségével válaszoljon, ahol
az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem felet meg, míg az 5-ös, hogy teljes mértékben
megfelelt.
1
2
3
4
5

az Ön korábbi elvárásainak összességében
az elméleti ismeretek elsajátítása szempontjából
a gyakorlatszerzés szempontjából
a szakmai igényesség szempontjából
a későbbi állásszerzés szempontjából

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

Nem tudom
Nem tudom
Nem tudom
Nem tudom
Nem tudom

3. Kérem, nevezzen meg három olyan dolgot, amely elnyerte tetszését a képzés
során:
a. ___________________
b. ___________________
c. ___________________
4. Kérem, nevezzen meg három olyan dolgot, amely a képzésben fejlesztésre szorul:
d. ___________________
e. ___________________
f.

___________________

5. Kérem, osztályozza 1-től 5-ig, ahogy az iskolában szokás a tananyag…
1
2
3
4
5

szakmai színvonalát
logikus felépítését
nyelvhasználatát
hosszát
elsajátíthatóságát

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

Nem tudom
Nem tudom
Nem tudom
Nem tudom
Nem tudom

6. Ön szerint inkább BA, vagy inkább felsőfokú szakképzés keretében lenne jó
megrendezni?
1. Mindenképpen BA
2. Inkább BA
3. Inkább FSZ
4. Mindenképpen FSZ
5. Nem tudom

7. Az Ön neme
1. Nő
2. Férfi

8. Melyik évben született Ön?
_________________________

9. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?
1. Legfeljebb 8 általános
2. Szakmunkásképző
3. Középiskola
4. Felsőfokú szakképző (pl. ifjúságsegítő)
5. Főiskola, vagy egyetem
6. Egyéb:

10. Mi az Ön foglalkozása?
_________________________
11. A település típusa, ahol Ön lakik
1. Község
2. Kisváros
3. Város
4. Megyeszékhely
5. Budapest

