
      
 
 

 
Képzési felhívás 

 
Hogyan készítsünk kérdőíves kutatásokat? 

Gyakorlati képzés civil szervezetek részére a kérdőíves adatfelvételekről 
 
 

A KÉPZÉS CÉLJA 
 
Egyre több civil szervezet áll neki kisebb-nagyobb kérdőíves kutatásnak, ám gyakran nem tudják, 
hogyan is álljanak neki, milyen módszertani problémák merülhetnek fel a tervezett kutatásuk során. 
Teljesen laikusként számos olyan hibát véthetünk (kérdezéstechnikai, mintavételi, elemzési, 
adatértelmezési), amelyek az egész kutatás eredményességét és sikerét megkérdőjelezik. A kérdőíves 
kutatás speciális ismereteket igényel, melyek megtanulhatók, melynek alapjai egy intenzív tréning során 
elsajátíthatók. Az NCA támogatásnak köszönhetően most 12 fő részére térítésmentes egyedülálló 
képzési programunk ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a kutatásokat, adatgyűjtéseket is végző vagy 
tervező civil szervezetek sikeresen tudjanak saját maguk is megvalósítani kérdőíves kutatási 
programokat. 

A képzés végére a résztvevők eljutnak oda, hogy  
 önállóan meg tudnak tervezni és szakmai hibák nélkül végrehajtani egy kérdőíves adatfelvételt; 
 képesek csökkenteni a mintavételi és nem mintavételi hibából fakadó torzulásokat a kutatási 

folyamatban; 
 elemzési és adatértelmezési gyakorlatra tesznek szert.  

 
RÉSZTVEVŐK 
 
A képzés résztvevői azon civil szervezetek munkatársai, önkéntesei, akik:  
- kreatív kutatási technikák birtokába akarnak kerülni annak érdekében, hogy a saját szervezetük 
szolgáltatási színvonala növekedjen,  
- rendelkeznek már valamilyen korábbi amatőr kutatási tapasztalattal (próbálkoztak helyben egyszerűbb 
kérdőíves kutatással), vagy a közeljövőben terveznek valamilyen kisebb kutatást, 
- nem rettenek meg a számok világától.  
 
Az intenzív képzés a csoportdinamikai folyamatoknak és a speciális szükségletekhez való nagyfokú 
alkalmazkodásnak köszönhetően hatékonyan csak viszonylag kis létszámban valósulhat meg, így a 
tervezett létszám maximum 12 fő. 
 
 
KÉPZÉSI TÉMAKÖRÖK 
 
A képzési tematika követi az amerikai és kanadai kérdőíves kutatások struktúráját de maximálisan 
figyelembe veszi a magyar civil társadalmi sajátosságokat is.  
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A képzésen résztvevők az elméleti előadások mellett a képzés során gyakorlatban is megvalósítanak 
egy közös kutatást, így a megtanult ismereteket azonnal a gyakorlatban is kipróbálják az oktatók 
iránymutatása mellett.  
 
A képzés elméleti modulja az alábbi témaköröket tartalmazza:  
- A kutatási folyamat a civil kutatások alkalmazásakor,  
- Következtetések és hibák,   
- Mintavételi keretek, érvényességi problémák,  
- Adatgyűjtési módok,  
- Kérdőív tervezése és tesztelése,  
- Kérdezéstechnikai szabályok és kommunikációs stratégiák,  
- Adatbázis készítése, súlyozása,  
- Elemzési módok és hibák, 
- Eredmények prezentálásának gyakorlati kérdései. 
 
KÉPZÉSI NAPOK 
 
A képzés összesen hat napot vesz igénybe három héten keresztül, heti két nap (csütörtök és péntek) az 
alábbi időpontok szerint:  
Első két nap: 2008. április 10-11.  
Második két nap: április 17-18.  
Harmadik két nap: április 24-25.  
Minden nap a képzés 9.00-16.00 óra között zajlik. 
 
A képzést megelőzi egy nyitó workshop (bemutatkozás, szakmai és technikai megbeszélés), amelynek 
időpontja: 2008. április 1. 15.00 -16.00 óra. 
 
A résztvevők a képzés sikeres elvégzése után tanúsítványt kapnak. A képzés sikeres elvégzésének 
kritériuma, hogy a képzési órák 75 százalékát teljesítsék a hallgatók.  
 
KÉPZÉSI HELYSZÍN 
 
Székesfehérvár (részletesebb információk a nyitó workshopon). 
 
 
JELENTKEZÉS 
 
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lappal, az abban megadott elérhetőségeken lehetséges. Mivel a 
képzés résztvevőinek száma korlátozott, így a jelentkezéseket a jelentkezési lapok időbeli beérkezése 
alapján tudjuk elfogadni! 
 
További információ a képzést szervező közhasznú egyesületnél az alábbi címen kérhető:  

 
 

Echo Innovációs Műhely 
Domokos Tamás, módszertani igazgató 
8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. 1/30. 

Tel: (22) 502-276, Fax: (22) 379-622 
E-mail: tdomokos@echosurvey.hu 

www.echosurvey.hu 


