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GYEREKESÉLY KUTATÓTÁBOR 
Kötelezően ajánlott szociális munkás másodéves levelezős, valamint szociológia 

szakos másodéves nappali tagozatosok számára! 

 

A Miskolci Egyetemen tanulmányokat folytató más szakos hallgatók is jelentkezhetnek! 

 

A program: 

A TÁMOP 5.2.3 pályázat keretében működő kistérségi gyerekesély programok – a Ferge 

Zsuzsa akadémikus vezetésével kidolgozott Legyen Jobb a Gyermekeknek! Nemzeti Stratégia 

céljaival összhangban – jelenleg már 23 leghátrányosabb helyzetű kistérségben adnak 

lehetőséget a gyermekek jövőbeli esélyeinek javítására, a mélyszegénység okozta 

élethelyzetekből való kitörésre, a gyerekek jól-létének növelésére. A programokat szakmai- 

módszertani szempontból a TÁMOP 5.2.1. kiemelt projekt segíti.  

  

A gyermekek és családjaik esélyeinek javításához ismernünk kell igényeiket, szükségleteiket. A 

program egyik eleme éppen ezért a családok helyzetének és szükségleteinek kérdőíves 

felmérése, amelyet kutatótábor keretében szervezünk meg. A kutatótáborba az érintett 

kistérségekhez közeli felsőoktatási intézmények oktatóit és hallgatóit vonjuk be.  

 

A kutatótábor: 

A tábor kiváló lehetőség a hallgatóknak: 

 tereptapasztalatok gyűjtésére, 

 (kötelező) szakmai gyakorlat szerzésre, 

 a kérdőíves technikák elmélyítésére, 

 a helyi társadalom megismerésére, 

 egy nagy ívű országos kutatási és fejlesztési programba való bekapcsolódásra. 

A Gyerekesély Kutatótáborokba eddig az ország számos neves felsőoktatási intézménye 

bekapcsolódott, így az ELTE, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Miskolci 

Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem vállalta kutatótáborok 

lebonyolítását.  

 

A kérdőíves felmérés eredményeit a kistérség saját gyerekesély stratégiája és cselekvési terve 

kidolgozásához használja fel. A gyerekesély stratégia egy hosszú távú, átfogó, a helyi 

igényekhez alkalmazkodó elképzelés arról, hogy hogyan lehet a gyermekes családok helyzetét 

javítani, esélyeit növelni.  

 

Az időpont és helyszín: 

Ózd.  

időpontja: 2013. augusztus 21-25. 
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A feladat:  

A szükségletfelmérés a kistérség előzetesen kiválasztott településein zajlik. A kérdőíves 

adatfelvétel mintavételi kerete a 0-17 éves gyermeket nevelő háztartások, a minta nagysága 

kb. 350-500 háztartás a kistérség népességszámától függően. A hallgatók feladata 

háztartásonként egy háztartás-kérdőív és gyerekenként egy-egy személyi kérdőív lekérdezése.  

Az összes lekérdezendő kérdőív/hallgató arányt a tábor vezetője fogja meghatározni.  

 

 

 

Jelentkezés:  

Jelentkezni Graholy Évánál (email cím, telefon, szak megadásával) lehet, június 20-ig! 

(boleva@uni-miskolc.hu) 

 

A tábor vezetője:  

Gyukits György egyetemi adjunktus (ME Szociológiai Intézet).  

A tábor vezetője augusztus első részében, az indulást megelőzően tart egy tájékoztató-

felkészítő megbeszélést a Miskolci Egyetemen, erről informáljuk majd a jelentkezőket! 

 

 

 

Szállás és étkezés:  

A résztvevők számára ingyenes! 

 

A táboron való részvétel a szociológia szakos hallgatók számára a szeptemberi 

félévre a Terepgyakorlat valamint a Módszertan gyakorlat VIII. jegyét váltja ki.  

Szociális munkás hallgatók számára terepgyakorlaton való megfelelő szereplés a 

szeptemberi félévre a Projektmunka II. valamint a Társadalmi egyenlőtlenségek 

című tárgyak érdemjegyeit váltja ki.  

 

 

 

Miskolc, 2013. május 30.       Dr. Szabó-Tóth Kinga 

                    intézetigazgató, egyetemi docens  

    (ME BTK Szociológiai Intézet) 
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