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A metódusfejlesztés értékelő rendszer 

 

 

Az EFOP-1.9.8-17-2017-00006 számú projekt során a következő három metódus fejlesztésére 

került sor: 

 

Szociális munka gyakorlatában használható módszertani szakmai anyag kidolgozása és 

bevezetése a siket célcsoporttal való foglalkozásra. 

 

Befogadás (Elhelyezés) az idősek otthonába metódus fejlesztése a begyűjtött jó gyakorlatok 

felhasználásával 

 

Ápolás az idősek otthonában metódus fejlesztése különös tekintettel a demens és fogyatékkal 

élők életminőségének javítására 

 

 

A metódusok beválásának mérésére, értékelésére a következő módszert javasoljuk a 

projekt befejezése után, hosszú távon:  

 

 

 három időpontban – az értékelési időszak megkezdésekor, közepén és zárásakor kerüljön 

sor fókuszcsoportos megbeszélésre, ahol 

- A értékelési időszak kezdetén szervezett találkozókon határozzák meg a 

metódusfejlesztés közös értékeit, és fogalmazzák meg a közösen felvállalható 

célokat.  Határozzák meg azokat a mutatókat (lehetőség szerint számszerűsített), és 

mérési módszereket, amelyekkel a célok és elvárt eredmények teljesülését 

értékelni lehet. 

- Az előrehaladás értékeléskor tartott találkozókon számoljanak be arról, hogy hol 

tartanak a célok megvalósításában és értékeljék az eddigi munkájukat  
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- A értékelési időszak zárásakor az értékelő munkacsoport ülés megbeszélései 

terjedjenek ki a megvalósított tevékenységek széleskörű értékelésére: a 

fejlesztések, változások, és a személyes szakmai tanulási folyamatokra, a 

célcsoportra és a szélesebb körű szakmai közegre gyakorolt hatásra, és az 

eredmények fenntarthatóságára. 

-  

 Az értékelési időszak zárásakor a munkacsoport ülések megbeszélései és a rendelkezésre 

álló egyéb dokumentumok alapján értékelő jelentést készítenek 

 

A metódusfejlesztés értékelésének kérdései 

 

Mit értékeljünk? 

Az értékelés tárgyának meghatározásához az adott témában, területen elérni kívánt célokból 

kell kiindulnunk. Ez lehet szisztematikusan meghatározott, illetve egy korábbi javaslatban 

megfogalmazott, vagy a törvény által indirekt módon kijelölt cél.  

Minél pontosabbak és egyértelműbbek a leírások, annál könnyebb az értékelés tárgyát 

meghatároznunk. Ezt a kérdést az érintetteknek közösen kell megvitatniuk. A kollégáknak, a 

vezetésnek és az együttműködő partnereknek elsősorban azt kell meghatározniuk, milyen 

típusú ismeretet szeretnének megszerezni. Megpróbálhatunk olyan tudást meghatározni 

magunknak, amely mások számára is fontos lehet. 

 

Hogyan értékeljünk?  

 

A módszer megválasztása a metódus vizsgálandó dimenziójához igazodik, továbbá 

meghatározza a felhasználható forrásokat és tapasztalatokat. Ez alapján az értékelést 

megvalósíthatjuk: 

  

Kérdőíves felméréssel.  

Kulcsszemélyekkel folytatott nyílt interjúval, miután írásban összefoglaljuk az interjúk 

lényegesebb eredményeit. Vagy: 

Fókuszcsoport-megbeszéléssel, ahol a csoportok képviselői találkoznak, és közösen 

értékelnek/vitatkoznak az értékelési kérdések alapján.  
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Az értékelésnek két fő kategóriája létezik: a kontrollértékelés azt vizsgálja, hogy az adott 

tevékenység megfelel-e a felállított követelményeknek, céloknak és elvárásoknak. A 

kontrollértékelés, más néven szummatív (összegző) értékelés tehát a kitűzött cél 

megvalósítását értékeli. A formatív értékelésnek is nevezett fejlesztő értékelés célja új 

stratégiák kidolgozása a tanácsadói munkához. Az értékelés mindkét típusa szükséges, így 

inkább tekintsük őket egymás kiegészítésének (komplementerének), mint egymás 

alternatíváinak.  

 

Mire használjuk az értékelést? 

 

Tisztáznunk kell, mi legyen az értékelés célja. Mind a kontrollértékelésről, mind a fejlesztő 

értékelésről elmondhatjuk, hogy az értékelést, mint eszközt alkalmazzuk, azaz valamilyen célt 

szolgál: az oktatás javítását, új prioritási sorrend felállítását vagy új módszerek bevezetését az 

adott tevékenységi területen. Az értékelésnek azonban lehet stratégiai funkciója is: 

megerősíthetünk vele már elfogadott döntéseket, illetve felfüggeszthetjük a népszerűtlen 

határozatokat. 

Ezen túlmenően az értékelésnek lehet szimbolikus funkciója. Az értékelés üzenet lehet a 

környezetnek, ami kifejezi, hogy a szervezet nem fél attól, hogy tevékenységét megvizsgálják 

nyitott a kritikára, és szívesen meghallgatja a felhasználók véleményét. 

Így az értékelés jelképezheti azt, amit hangsúlyozni kívánunk magunkról, vagy amiről 

ismertek szeretnénk lenni. 

Végül az értékelés rendelkezhet konstitutív funkcióval is: mivel a résztvevők tudják, hogy 

mely területeket fogják értékelni, munkájuk során jobban odafigyelnek azokra és gyakran 

nagyobb teljesítményt nyújtanak. (Hawthorne-effektus) 

 

Ki végezze az értékelést? 

Tisztázni kell, hogy mely személy(ek) feleljen(ek) az értékelés végrehajtásáért. Az esetleges 

nézetkülönbségek esetén is az értékelés megtervezéséért és végrehajtásáért felelős személy 

dönt és vállalja a felelősséget az értékelés minőségéért és tartalmáért. 
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Az értékelést segítő táblázatok 
 
1. találkozó 
 
 

 
ÉRTÉKELÉS 

 
Téma 

 
 

……….. csoport                                   HELYSZÍN: ……………….                                                                 
                                                                                                                                                               ELSŐ TALÁLKOZÓ IDŐPONTJA: …………….. 
                                                                                                                                                          

 
 
 
 
CÉLOK 
MEGHATÁROZ
ÁSA, KÖZÖS 
ÉRTÉKREND 
MEGFOGALMA
ZÁSA 
 
 
 
 
 
 
 

Tevékenységek Célok Elvárt eredmény Értékelési mutató Mérési módszer Időpont 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
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2. találkozó 
 
 

 
ÉRTÉKELÉS                                                                                                                 

 
Téma 

 
 

……….. csoport                                   HELYSZÍN: ……………….                                                                 
MÁSODIK TALÁLKOZÓ IDŐPONTJA: …………….. 

                                                                                                                                                          

 
Tevékenység 

Értékelés Értékelést alátámasztó 
módszerek és mutatók Eredmények (Értékelési mutató alapján) Kudarcok- nehézségek Szükséges korrekciók 

 
 
 
 
HELYZET- 
ÉRTÉKELÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.      

2.      

3.      
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3. találkozó 
 
 
 
 

ÉRTÉKELÉS                                                                                                                 
 

Téma 
 

 

……….. csoport                                   HELYSZÍN: ……………….                                                                 
                                                                                                                                                               HARMADIK TALÁLKOZÓ IDŐPONTJA: …………….. 

 

 

Tevékenységek Végső eredmények számbavétele (Értékelési mutatók alapján) Kudarcok, nehézségek 

Értékelést 
alátámasztó 

módszerek és 
mutatók 

 
 
 
 
 
 
 
ÉRTÉKELÉS 

    

Javaslatok a következő metódusfejlesztésjavára 
(korrekciók, tevékenység bővítés, ill. elhagyás) 
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Módszertani útmutató 
 
 
 

Módszertani útmutató            Fókuszcsoport-megbeszélés 

                                                                                           
Célkitűzés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indoklás 
 
 
Cél 
 
 
Módszer: 
 
 

Mi? 
 
 
 
 
 
 

Hogyan? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mikor? 
 
 
 
 

A fókuszcsoport-megbeszélés célja olyan strukturált párbeszéd lebonyolítása 
például az együttműködő partnerekkel, ahol a résztvevők lehetőséget kapnak a 
metódussal szembeni elvárásaik és észrevételeik megfogalmazására, vagy részt 
vehetnek a metódus fejlesztés értékelésében. Lehetőség nyílik értékelésre és 
megítélések közlésére a metódusfejlesztés megvalósítása során. Az adottságoktól 
függően az ötletek átvihetők minden csoportba és ott a csoportrésztvevők 
elégedettség- és elvárás-értékelése részeként alkalmazhatók – Ld. az értékelésről 
szóló 2. bekezdést. 
 
A szokásos beszélgetéseken és/vagy kérdőívek felvételén túlmenően szükséges a 
mélyebbre hatoló beszélgetés - párbeszéd - a csoport tagjaival és az együttműködő 
partnerekkel.  
 
A metódusfejlesztés sikere érdekében szükséges olyan információkat, 
visszacsatolásokat kapni, amelyek alapján fejleszthető a szolgáltatás minősége. 
 
 
 
A fókuszcsoport-megbeszélés olyan párbeszéd, ahol az érdekelt felek előadják a 
témával kapcsolatos nézőpontjaikat, tapasztalataikat vagy véleményüket pl. a 
metódusfejlesztés tevékenységeiről. A megbeszélést úgy kell előkészíteni és 
levezetni, hogy a résztvevők a lehető legjobban megismerjék egymás 
szempontjait,  tapasztalatait és hozzáállását. A kérdőívvel ellentétben a cél itt nem 
az, hogy ”mérhetővé váljon valami számunkra”, hanem hogy minél több 
visszajelzést kapjunk a minőségre vonatkozóan.  
 
A fókuszcsoport-megbeszélés voltaképpen strukturált párbeszéd, amely a 
résztvevőkkel már korábban megismertetett kérdések megtárgyalására irányul. 
Főleg olyan nyitott kérdésekről kell beszélni, amelyek alkalmat adnak a 
visszajelzésre. A fókuszcsoport-találkozón a párbeszéd célja, hogy a lehető 
legtöbb nézetet megismerjük, minél mélyebb betekintést kapjunk egymás 
nézeteibe, megítéléseibe. A megbeszélést ”facilitátor” vezeti, aki biztosítja, hogy a 
beszélgetés tartalma ne fusson mellékvágányra, az elhangzottakat összegzi és 
közvetíti az eredményeket egyrészt a részvevőkhöz, másrészt pedig azokhoz, akik 
a véleményekből következtetéseket vonhatnak le.  
 
Az elvárások tisztázásakor, ill. az értékelési időszak kezdetekor; közepén és végén 
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Segédanyag                           Fókuszcsoport-megbeszélés 
 
 

Fókuszcsoport-megbeszélés menetét és az előkészületeket 9 lépésben foglalhatjuk össze:  
 

1. Kiválasztjuk a facilitátort.  
2. A facilitátor írásban pontosítja a találkozó témáját, amelyet elküld a meghívottaknak. 

A találkozó témáját úgy kell megfogalmazni, hogy világos legyen a résztvevőknek, 
milyen problémáról lesz szó és hogy a megbeszélés eredményeit miként kívánjuk 
alkalmazni, hasznosítani.  
A találkozó témáját úgy kell megfogalmazni, hogy már a megbeszélés előtt 
gondolkodásra ösztönözze a résztvevőket! Erre jó módszer, hogy a megbeszélés 
vezetője előre megfogalmaz és szétküld egy vagy több fontos kérdést. Ha a 
fókuszcsoport-megbeszélést a metódusfejlesztéssel kapcsolatos elvárások tisztázása 
céljából rendezzük meg, összehívhatunk egy kisebb, az együttműködő partnerekből 
álló reprezentatív csoportot már a metódusfejlesztés kezdete előtt. Ennek a (legfeljebb 
12-15 főt számláló) csoportnak föltehetjük pl. azt a kérdést, hogy ”Mit vár a jó 
tanácsadástól”? 
Ha a fókuszcsoport-megbeszélést az értékelés részeként rendezzük meg, (ami 
egyébként tipikusabb módja a fókuszcsoport-megbeszélés felhasználásának), előzőleg 
küldjük szét a kérdéssort a találkozó résztvevőinek.  

3. Hasznos, ha a találkozó résztvevői többnyire azonos alapinformációval rendelkeznek a 
találkozó előtt. A téma tartalmától függően fontos lehet, hogy a facilitátor a 
kérdéseken kívül elküldjön a résztvevőknek egy tájékoztató anyagot is a megbeszélést 
megelőzően.  

4. A fókuszcsoport-megbeszélés kezdetén a megbeszélés vezetője bevezetőt tart a 
témához és ismerteti azokat a kérdéseket, amelyekről szeretnénk a résztvevők 
véleményét megismerni.  

5. Ezután az adott témák megbeszélése csoportokban történik, az előterjesztett 
legfontosabb kérdésekből kiindulva.  

6. Minden csoport ismerteti észrevételeit a témával kapcsolatban. A megbeszélés 
vezetőjének feladata és felelőssége, hogy kommentálja a felvetéseket és véleményeket 
és felismerje azokat a területeket, ahol azonos látásmód vagy nézeteltérés mutatkozik.  

7. Amelyik kérdésben a résztvevők nem értenek egyet, vitát kell indítani. A vezető 
felelőssége, hogy irányítsa és megfelelő keretek között tartsa a vitát.  

8. A vita után a vezető írásos jelentésben foglalja össze a fókuszcsoport-megbeszélésen 
megfogalmazott véleményeket. A jelentést – véleményezésre vagy esetleges 
kiegészítésre – megkapják a vita résztvevői.   
Ha a fókuszcsoport-megbeszélés az elvárások megfogalmazására is kitér, a következő 
lépés olyan kezdeményezések és tevékenységek elindítására is irányulhat, amelyekkel 
ezeknek az elvárásoknak eleget tehetünk.  

 


