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Az anyag a project 7. Számú “Assessment tool for art interventions” munkafázisának 3. 
számú eredménye. 
 
 
 
    

 

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. 
Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság  
nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért. 

	  	  
 



 
 

Az intervenciók értékelésének eszközei (WP 7) 
  
 
Célkit�zések: 

§ Feltárni / felmérni a minta-workshop hatását az alkalmazkodás 
folyamatára: mi a hatás, hogyan valósul meg  

§ Kiemelt célkit�zés az indikátorokra gyakorolt hatás felmérése (lásd az 1. 
mellékletet) 

 
Alapelvek: 

§ Titoktartás: az értékelésekben szerepl� információkat bizalmasan kell kezelni, az 
érintettek azokhoz semmiképp sem férhetnek hozzá. 

§ Önkéntesség elve: a résztvev�k szabad akaratukból vesznek részt az értékelésben  
§ Jó szándék, a rosszindulat elkerülése, igazságosság és autonómia (I. deskriptor) 

 
  
Az értékelés szintjei: 
 

 
 
4. szint: Értékelés a m�vész / tréner / facilitátor csapattal 
Interjú a foglalkozások tervezése, az elvárások, a végrehajtás, a problémás kérdések és az 
értékelés témakörében - Lásd az 5. mellékletet! 
 
 

WP7 
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2 
Vizuális dokumentáció 
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1 
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WP7 
ÉRTÉKELÉS 
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csapattal 



3. szint: Kézzel írott szubjektív reflexiók 
Szubjektív leírás, résztvev�k / tréner / m�vész önreflexiói.  Kézzel írott szövegek, vázlatok, 
stb. Lehet�ségek (a felsorolás nem teljes kör�):  

§ A trénerek, kutatók helyszíni jegyz�könyvei 
§ A résztvev�k rendelkezésére bocsátott és körbeadott, egy vagy jegyzettömb, 

amelyben rögzíthetik benyomásaikat / helyszíni megjegyzéseiket az oktatóval / 
kutatóval kapcsolatban  

§ A workshop "térképének" felrajzolása a folyamat végén (egy nagy papírlapon 
szimbólumok, rajzok stb. segítségével mutassuk be a workshop alatt megtett 
utunkat, az egyes szakaszok tapasztalatait) 

 
2. szint: Vizuális / multimédia dokumentáció  
Dokumentáció a minta-workshopok folyamatáról, id�rendi sorrendben készült 
"pillanatfelvételekkel".  Foglalkozásonként készítsünk legalább 20 képet! Fényképezés el�tt 
mindenképp kérjünk engedélyt a résztvev�kt�l (használjunk formanyomtatványt)! 
 
1. szint: A foglalkozások hatásának felmérése.  
 
1. szint, 1. rész: el�zetes és követ� kérd�ív használata.   
Alapvet� módszertani kérdések: 

§ A kérd�ívet önállóan kell kitölteni, annak érdekében, hogy egy "küls� tekintély" 
jelenléte ne vezessen torzításhoz 

§ A kérd�ív bizalmas: a résztvev�k nem ismerhetik meg egymás válaszait 
§ Ugyanezt a kérd�ívet kell alkalmazni migráció élményét megtapasztalt résztvev�k 

és a többiek esetében 
§ A résztvev�k képzettsége / kultúrája / irányultsága fényében választhatunk két 

változat közül (válasszuk ugyanazt az egész csoport esetében): 
o          Játékosabb, vizuális változat 
o          Szöveges változat  

§ Ha a résztvev�k nagyrészt ugyanazt idegen nyelvet (nyelveket) beszélik, kérjük, 
fordítsa le a kérd�ívet, vagy vegye igénybe fordító segítségét 

§ A kutatásért felel�s személy olyan kolléga legyen, aki a minta-workshopokban 
nem volt érintett (tehát ne a folyamatban szerepet vállaló m�vész /facilitátor 
legyen) 

§ Ha úgy érzi, az el�zetes kérd�ív helyrehozhatatlan torzításokat okozna a 
foglalkozásokon, ne használja azt. 

  
Lásd a 2. mellékletben szerepl� kérd�ívet. 
 
1. szint, 2. rész: két esettanulmány 
A (lehet�ség szerint az els�dleges célcsoporthoz, azaz a migránsokhoz tartozó) 
résztvev�kkel készített két esettanulmány beadása saját magunk választotta módszertan 
alapján. Kimenet: kb. 5-10 oldal képekkel / esettanulmány. 
  
Opciók (a felsorolás nem kizárólagos): 

a)        Interjú a foglalkozások elején, közepén, illetve azok után 
b)        A tevékenységekben történ� szerepvállalás folyamatának megfigyelése (a 
m�vészeti munkában, a test/beszéd révén stb.) 
c)        A m�vészi folyamatba integrált módszerek 
d)        Saját elbeszélés: a résztvev�knek felkínáljuk, hogy írjanak egy szöveget a 
részvételr�l, részvételük folyamatáról 

  



a) az interjúkkal kapcsolatos legfontosabb módszertani kérdések: 
Az interjúkban szerepl� kérdések: 

§         információt és tudást, 
§         értékeket és preferenciákat (ti. mit szeretnek és mit nem a résztvev�k), 
§         illetve véleményeket és benyomásokat rögzítenek (mit gondolnak). 

A kutató ne er�ltesse ezeket a szempontokat; helyesebb, ha azokat a válaszadók a saját 
természetes ritmusukban fogalmazzák meg. 
Különböz� interjú-típusok: 

§         Nem strukturált interjúk: a kutató csupán az általános kontextust írja le, az 
interjút a résztvev�k irányítják. 
§         Félig strukturált interjúk: a kutató a beszélgetés menete szerint szabadon 
módosíthatja a kérdések sorrendjét vagy megfogalmazását. 
§         Ismétl�d� szerkezet� interjúk: visszacsatolásként 

A kérdések sorrendje: 
§         Bevezetés, az interjú céljának magyarázata, engedély kérése felvétel 
készítésére 
§         "Bemelegítés": egyszer� és barátságos kérdések 
§         Alapvet� kérdések 
§         Lezárás: köszönetnyilvánítás, egyeztetés kés�bbi interjúról 

Javasolt attit�dök: 
§         Pozitív hozzáállás, valódi kíváncsiság az interjúalany felé 
§         Aktív hallgatás 
§         Ismétlés; átfogalmazás, amir�l tovább lehet lépni; tartsuk a 
beszélgetés ütemét 

  
Az Osmosis készített egy útmutatót a félig strukturált interjúkhoz; ezt a 4. melléklet 
tartalmazza. Az 5. mellékletben az alkalmazkodás témájában készített félig strukturált 
interjút találunk. 
  
b) A legfontosabb módszertani kérdések a megfigyeléssel kapcsolatban: 

§         Nyílt megfigyelés: A kutató rögzíti az eseményeket, ahogy és amikor azok 
megtörténnek; teljes és kimerít� jegyzeteket készít, és benyomásait is rögzíti 
§         A Marian és csapata által javasolt megfigyelési mátrixot is használhatja. 

  
c) Az értékelés m�vészeti folyamatba történ� integrálásának módszertani kérdései: 
Javasoljunk a foglalkozásokon az indikátorokat tükröz� feladatokat, annak érdekében, 
hogy diagnózist állíthassunk fel a résztvev�kr�l a folyamat elején és végén. (Például: 
"tervezzünk az identitásunk rétegeit kifejez� hagyma-modellt"; "rajzoljuk meg 
élettérképünket"; "rajzoljuk le barátainkat "; „készítsünk önarcképet"; "készítsünk 
pillanatfelvételt jelen érzéseinkr�l"; "írjunk rövid jelenetet egy aktuális problémáról"; 
"rajzoljuk/fényképezzük le szomszédainkat/készítsünk velük interjút".) 
  
d) A résztvev�k saját narratíváin alapuló módszerek használatához: 

§         kérjük fel a résztvev�ket, hogy írjanak egy szöveget részvételükr�l, részvételük 
folyamatáról 
§         készítsenek életrajzokat (írásban) VAGY „élettérképeket” (rajzon), amin 
keresztül szabadon felidézhetik élményeiket  



1. melléklet. Indikátorok és vonatkozó elemek 
 
Az alábbiakban els�ször bemutatjuk a Marian által javasolt indikátorokat, részben 
kib�vítve azokat az Osmosis javaslatai alapján. Ezt követ�en olyan speciális indikátorok 
következnek, amelyekb�l az egyén jóllétére, a környezethez történ� lelki alkalmazkodás 
és az elégedettség szintjére lehet következtetni.  

 
§ A család és munkahely elvesztése; a szociális, kulturális és ökológiai környezet 

megváltozása.  
Különböz� folytonossági törések párhuzamos kezelése, a veszteség okozta gyász 
feldolgozása. 
Vonatkozó elemek: FRANCIAORSZÁGOT az otthonomnak tekintem 

    Az anyanyelvemen beszélek a legszívesebben 
 
§ Alkalmazkodás a mássághoz, a különbséghez: új viselkedésmódokhoz, 

gondolatokhoz, emberekhez, új ökológiai, kulturális, érzelmi és társadalmi 
kontextushoz. 

A különbségek elfogadása mindennapi helyzetekben. 
Vonatkozó elemek: A legtöbb barátom ugyanahhoz a kultúrához tartozik, mint én is 
A projekt során új dolgokat tanultam más generációkról és kultúrákról  (csak a követ� 
interjúban) 
A projekt során élveztem, hogy olyén emberekkel beszélgethetek, akik más nemzedékhez 
vagy kultúrához tartoznak (csak a követ� interjúban) 
 

§ A szorongás, a stressz és a bizonytalanság kezelése. 
Az új körülmények okozta stressz és szorongás kezelésének/feldolgozásának képessége. A 
megnövekedett bizonytalanság kezelésének képessége.  
Vonatkozó elemek:   Gyakran vagyok feszült 
 Megrémülök, amikor eltévedek 
 

§ Társas kapcsolatok és hálózatok kialakításának és fenntartásának képessége az 
új környezetben  

Vonatkozó elemek: Probléma esetén van kihez fordulnom 
A projekt során jobban éreztem, hogy közösséghez tartozom (csak a követ� interjúban) 
A projekt során jobban megkedveltem a lakóhelyem (csak a követ� interjúban) 
 

§ Az egyén személyes történetének elrendezése az új környezetben, az egyén 
életprojektjének új kontextusba helyezése  

Vonatkozó elemek: Világos elképzelésem van arról, hogy itt és most mit szeretnék kezdeni 
az életemmel  
A projektben való részvétel tágította a látóköröm azzal kapcsolatban, hogy mihez kezdjek 
az életemmel  (csak a követ� interjúban) 
 

§ A megnövekedett autonómia érzése: önmagunk irányításának érzése, a 
döntéshozatal képessége  

Kezünkbe vesszük az önmagunk fölötti irányítást, elfogadjuk a saját felel�sségünket és 
szembenézünk a lehet�séggel, hogy folytathatjuk életprojektünket. 
Vonatkozó elemek:  Szeretek terveket sz�ni  
A projektben való részvétel segített kifejezni magam  (csak a követ� interjúban) 
A projekt során több energiát / motivációt éreztem (csak a követ� interjúban) 
 
Általános indikátorok: 



§ önbecsülés: annak mértéke, hogy az egyén mennyire elégedett önmagával, illetve 
mennyire bízik meg a saját képességeiben 
Vonatkozó elemek: Jól érzem magam a b�römben 
A projektben való részvétel segített, hogy jól érezzem magam (csak a követ� interjúban) 
§ Jóllét 
Biztonságban érzem magam FRANCIAORSZÁGBAN 
A projektben való részvétel javította az életmin�ségem / általában kellemesebbé tette az 
életet a számomra (csak a követ� interjúban) 
A projekt során általában jobban éreztem magam / egészségesebben éreztem magam 
(fizikailag vagy szellemileg) (csak a követ� interjúban) 
§ öröm: pozitív érzelmek megtapasztalása 
Vonatkozó elemek: Minden nap csinálok valamit, ami jólesik  
§ elkötelez�dés / részvétel: az optimális elkötelez�dés tapasztalata – olyan kihívások 
vállalása, amelyek segítségével fejl�dhetnek az egyén kompetenciái 
Vonatkozó elemek: Bármit teszek is, az id� gyorsan telik 
§ értelem: az az érzés, hogy az életünknek van értelme 
Vonatkozó elemek: Bárhol élek is, az életem magasabb célt szolgál 
§ A befogadó országgal és annak polgáraival kapcsolatos attit�dök  
Vonatkozó elemek:    El tudom képzelni a jöv�met FRANCIAORSZÁGBAN 
 
 
 
 
 



 
2. melléklet 

A "............." cím� minta-workshop módszertani értékelése  
El�zetes teszt / szöveges verzió 

 
 

Titkos kód az el�zetes 
és a követ� tesztek 
összekapcsolásához 

Szül�városa nevének els� és utolsó 
bet�je 

(Pl.: BT)  

Édesanyja keresztnevének els� és utolsó 
bet�je 

(Pl.: ET)  

 
 
Az alábbi listán található szavak segítségével leírhatja a projekttel kapcsolatos jelenlegi 
érzéseit. Kérjük, jelölje be a megfelel� négyzeteket. 
¨ Érdekl�d�  ¨ Optimista  ¨ Gyanakvó  ¨ Közömbös  
¨ Magabiztos  ¨ Pozitív  ¨ Negatív  ¨ Elégedett 
¨ H�vös  ¨ Ellenséges  ¨ Laza   ¨ Egy kicsit ideges     
¨ Büszke  Egyéb ___________________ 
 
INSTRUKCIÓK 
Olvassa el az összes állítást, és döntse el, hogy milyen mértékben illenek önre. Nincsenek 
helyes vagy rossz válaszok. Kérjük, nyíltan és �szintén válaszoljon a kérdésekre!  
   
 
Kérjük, válaszoljon az alábbi skála segítségével (karikázza be a válaszhoz tartozó számot!): 
Er�sen egyetértek   5 
Részben egyetértek   4 
Se pro, se kontra   3 
Részben nem értek egyet  2 
Egyáltalán nem értek egyet  1 
 
 
FRANCIAORSZÁGOT az otthonomnak tekintem   1      2      3      4      5 
Az anyanyelvemen beszélek a legszívesebben   1      2      3      4      5 
Világos elképzelésem van arról, hogy itt és most       
    mit szeretnék kezdeni az életemmel 1      2      3      4      5 
Gyakran vagyok feszült      1      2      3      4      5 
El tudom képzelni a jöv�met FRANCIAORSZÁGBAN   1      2      3      4      5 
Probléma esetén van kihez fordulnom    1      2      3      4      5 
Bármit teszek is, az id� gyorsan telik     1      2      3      4      5 
Jól érzem magam a b�römben     1      2      3      4      5 
Minden nap csinálok valamit, ami jólesik    1      2      3      4      5 
Biztonságban érzem magam FRANCIAORSZÁGBAN   1      2      3      4      5 
Bárhol élek is, az életem magasabb célt szolgál   1      2      3      4      5 
Szeretek terveket sz�ni      1      2      3      4      5 
Megrémülök, amikor eltévedek     1      2      3      4      5 
A legtöbb barátom ugyanahhoz a kultúrához tartozik, mint én is 1      2      3      4      5 
 
Most kérjük, válaszoljon az alábbi demográfiai kérdésekre. Adatait bizalmasan kezeljük. 
 
Hány éves?  
 
Nem:   Férfi    N� 



 
Hol született? 
  
Ha nem Franciaországban született, mennyi ideje él Franciaországban? 
  
Melyik nemmel azonosul? 
N�    Férfi                                            
    



3. melléklet 
A "............." cím� minta-workshop módszertani értékelése  

El�zetes teszt / vizuális verzió 
 
Titkos kód az el�zetes 
és a követ� tesztek 
összekapcsolásához 

Szül�városa nevének els� és utolsó 
bet�je 

(Pl.: BT)  

Édesanyja keresztnevének els� és utolsó 
bet�je 

(Pl.: ET)  

 
 
 
Az alábbi listán található szavak segítségével leírhatja a projekttel kapcsolatos jelenlegi érzéseit. 
Kérjük, jelölje be a megfelel� négyzeteket. 
¨ Érdekl�d�  ¨ Optimista  ¨ Gyanakvó  ¨ Közömbös  
¨ Magabiztos  ¨ Pozitív  ¨ Negatív  ¨ Elégedett 
¨ H�vös  ¨ Ellenséges  ¨ Laza   ¨ Egy kicsit ideges     
¨ Büszke  Egyéb ___________________ 
 
 
 
 
 
INSTRUKCIÓK 
Olvassa el az összes állítást, és döntse el, hogy milyen mértékben illenek önre.  
 
Instrukciók: Kérjük, az egyes kérdésekre válaszul a torta minden szeletébe helyezzen el egy pontot. 
Minél inkább, illetve minél kevésbé ért egyet az egyes állításokkal, annál közelebb, illetve távolabb 
helyezze el a pontot a középponthoz/középponttól.  
Nincsenek helyes vagy rossz válaszok. Kérjük, nyíltan és �szintén válaszoljon a kérdésekre!.  
 
 

 

FRANCIAORSZÁGOT az otthonomnak tekintem 

El tudom képzelni  
a jövőmet FRANCIAORSZÁGBAN 

Probléma esetén van kihez fordulnom 

Az anyanyelvemen beszélek a legszívesebben Biztonságban érzem magam 
 FRANCIAORSZÁGBAN 

A legtöbb barátom ugyanahhoz a  
kultúrához tartozik, mint én magam 

 



Az el�z�ekhez hasonlóan az egyes kérdésekre válaszul a torta minden szeletébe helyezzen el egy 
pontot. Minél inkább, illetve minél kevésbé ért egyet az egyes állításokkal, annál közelebb, illetve 
távolabb helyezze el a pontot a középponthoz/középponttól.  
 
 
 
 

Jól érzem magam a bő römben 

Minden nap csinálok valamit, 
 ami jólesik 

Gyakran vagyok feszült 

Világos elképzelésem van arról, hogy itt és most   
 mit szeretnék kezdeni az életemmel 

Bármit teszek is, az idő  gyorsan telik  

Bárhol élek is, az életem  
magasabb célt szolgál 

Szeretek terveket szőni 

Megrémülök, amikor eltévedek  

 
 
Most kérjük, válaszoljon az alábbi demográfiai kérdésekre. Adatait bizalmasan kezeljük. 
 
Hány éves?  
 
Hol született? 
  
Ha nem Franciaországban született, mennyi ideje él Franciaországban? 
  
Nem:   
N�     Férfi     
 
 
    



4. melléklet 
A "............." cím� minta-workshop módszertani értékelése  

Követ� teszt / szöveges verzió 
 
 

 
INSTRUKCIÓK 
Olvassa el az összes állítást, és döntse el, hogy milyen mértékben illenek önre. Nincsenek 
helyes vagy rossz válaszok. Kérjük, nyíltan és �szintén válaszoljon a kérdésekre!  
 
 
Kérjük, válaszoljon az alábbi skála segítségével (karikázza be a válaszhoz tartozó számot!): 

Er�sen egyetértek   5 
Részben egyetértek   4 
Se pro, se kontra   3 
Részben nem értek egyet  2 
Egyáltalán nem értek egyet  1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. FRANCIAORSZÁGOT az otthonomnak tekintem   1      2      3      4      5 
2. Jól érzem magam a b�römben     1      2      3      4      5 
3. Szeretek terveket sz�ni      1      2      3      4      5 
4. Gyakran vagyok feszült      1      2      3      4      5 
5. El tudom képzelni a jöv�met FRANCIAORSZÁGBAN  1      2      3      4      5 
6. Probléma esetén van kihez fordulnom    1      2      3      4      5 
7. Bármit teszek is, az id� gyorsan telik    1      2      3      4      5 
8. Minden nap csinálok valamit, ami jólesik    1      2      3      4      5 
9. Az anyanyelvemen beszélek a legszívesebben   1      2      3      4      5 
10. Biztonságban érzem magam FRANCIAORSZÁGBAN  1      2      3      4      5 
11. Bárhol élek is, az életem magasabb célt szolgál   1      2      3      4      5 
12. Világos elképzelésem van arról, hogy itt és most       

  mit szeretnék kezdeni az életemmel   1      2      3      4      5 
13. Megrémülök, amikor eltévedek     1      2      3      4      5 
14. A legtöbb barátom ugyanahhoz a kultúrához tartozik, mint én is 1      2      3      4      5 
 

 
15. Az alábbi listán található szavak segítségével leírhatja a projekttel kapcsolatos jelenlegi 

érzéseit. Kérjük, jelölje be a megfelel� négyzeteket. 
 
¨ Érdekl�d�  ¨ Optimista  ¨ Gyanakvó  ¨ Közömbös  
¨ Magabiztos  ¨ Pozitív  ¨ Negatív  ¨ Elégedett 
¨ H�vös  ¨ Ellenséges  ¨ Laza   ¨ Egy kicsit ideges     
¨ Büszke  Egyéb ___________________ 
 
 
16. Mennyire élvezte a projektet? 



¨Nagyon ¨ Egy kicsit        ¨ Átlagosan     ¨Nem nagyon        ¨Egyáltalán nem 
 
17. Szívesen részt venne még hasonló projektekben? 
¨ Igen  ¨ Nem   ¨  Nem vagyok benne biztos 
 
18. Mennyire kapcsolódott a m�vészetekhez a projekt el�tt? 
¨ Nagyon  ¨ Meglehet�sen  ¨ Egy kicsit  ¨ Egyáltalán nem 
 
19. Úgy érzi, hogy máshogy tekint a m�vészetekre, mint a projektet megel�z�en?  
¨ Igen, nagyon ¨ Igen, egy kicsit ¨ Nem 
 
20. Ha igen, mi az, amit ma másként lát/gondol? 
 
 
 
 
Mit profitált a projektb�l? 
 
21. Lettek a projektnek köszönhet�en új barátai? Ha igen, hányan? 
¨ Sehány   ¨ 1-2   ¨ 3-5    ¨ 6-10   ¨11-20   ¨ 20+ 
 
 
22. Tartja majd velük a barátságot a projekt befejezése után is? 
¨ Nagyon valószín�   ¨Valószín�  ¨ Örülnék neki, de nem vagyok biztos 
benne / talán   ¨   Nem tartom különösebben valószín� 
 
23. A projektben való részvételt követ�en máshogy gondolkodik önmagáról és arról, 

mire képes? 
 

Ha igen, miért és hogyan? 
 
 
 
 
 

Elsajátított új készségeket a projekt során? 
¨ Sokat    ¨ Néhányat  ¨ Egyet sem  ¨ Nem tudom 
 
Kérjük, ossza meg velünk, milyen készségeket sajátított el: 
 
 
 
 
24. Úgy érzi, büszke arra, amit a projekt során személyesen elért? 
¨ Igen ¨ Nem igazán ¨ Nem tudja 
 
 
 
 
25.  Ha igen, ki tudná ezt fejteni kicsit b�vebben? Mi az, amire büszke? 
  
 



 
26.  Kérjük, mondja el, mennyire ért egyet vagy nem ért egyet a következ� 

állításokkal a projektben való részvételével kapcsolatban: 
 
Kérjük, használja az alábbi skálát: 
 

Egyetért   3  
Sem pro, sem kontra  2 
Nem ért egyet  1 

 
A projektben való részvétel...     

28. … Segített, hogy jól érezzem magam     1.         2.        3. 
29. … Segített kifejezni magam      1.         2.        3. 
30. … Tágította a látóköröm azzal kapcsolatban, hogy mihez    

   kezdjek az életemmel     1.         2.        3. 
31. … javította az életmin�ségem / általában kellemesebbé tette    

   az életet a számomra     1.         2.        3. 
32. … konkrét ötleteket adott a szakmai terveimmel kapcsolatban 1.         2.        3. 

 
 
 A projekt során… 

33. … jobban éreztem, hogy közösséghez tartozom   1.         2.        3. 
34. … jobban megkedveltem a lakóhelyem    1.         2.        3. 
35. … több energiát / motivációt éreztem    1.         2.        3. 
36. … Általában jobban éreztem magam / egészségesebben     

   éreztem magam (fizikailag vagy szellemileg)  1.         2.        3. 
37. … élveztem, hogy olyan emberekkel beszélgethetek, akik más    

  nemzedékhez vagy kultúrához tartoznak   1.         2.        3. 
38. … új dolgokat tanultam más generációkról és kultúrákról  1.         2.        3. 
 
 
Most kérjük, válaszoljon az alábbi demográfiai kérdésekre. Adatait bizalmasan kezeljük. 
 
Hány éves?  
 
Nem:   Férfi    N� 
 
Hol született? 
  
Ha nem Franciaországban született, mennyi ideje él Franciaországban? 
  
Neme? 
N�    Férfi                                           
 
    



4. melléklet 
Útmutató félig strukturált interjúhoz 

 
Bizonyos kérdések megfogalmazása során érdemes figyelembe venni a résztvev� partner 
országának társadalmi kontextusát. Nem szükséges minden kérdést feltenni. A legtöbb 
partnernek nincs szüksége ennyire átfogó és magyarázó jelleg� struktúrára. Jó, ha az 
interjúkészít� tudja, hogy egyes kérdésekre más kérdésekre adott válaszok felelnek. 
 
 
Bevándorlás 
Mióta él Görögországban? 
  
Miért vándorolt be? 
Milyen viszonyok jellemzik az országot, amelyet elhagyott? (Amennyiben erre a korábbi 
kérdés megválaszolása során nem tért ki.) 
  
Miért választotta Görögországot? 
Milyen volt az útja a hazájából Görögországba? 
 
A munkával kapcsolatos kérdés 
Mi a munkája? 
 
Család 
A gyermekei iskolába járnak? Milyen szinten? Az életkoruknak megfelel� szint� osztályba 
járnak?  
Találkozott a többi szül�vel, részt vesz-e e s szül�i hálózat munkájában? 
A gyermekei kaphatnak állampolgárságot? 

Társadalmi  hálózat:  

Az otthonát hogyan választotta ki? A barátai, a saját kultúrájához tartozó emberek 
segítségével? Elhívják a lakógy�lésre? 

Vannak helyi barátai? 

Van olyan városrész Görögországban, ahol az ön kultúrájához tartozók jellemz�en sokan 
élnek? Szervezett a közösségük? Szoktak eseményeket rendezni? 

Szeretne másik országba továbbmenni? Miért? 
 
Bevándorlás 
Mióta él Görögországban? 
  
Miért vándorolt be? 
Milyen viszonyok jellemzik az országot, amelyet elhagyott? (Amennyiben erre a korábbi 
kérdés megválaszolása során nem tért ki.) 
  
Miért választotta Görögországot? 
Milyen volt az útja a hazájából Görögországba? 
  
A munkával kapcsolatos kérdések 
Mit dolgozik? 



   
Vallás 
Mi a vallása? 
Hol szokott imádkozni? 
  
Nemi kérdések 
Milyen a n�k helyzete az ön kultúrájában? 
Milyenek görögországi tapasztalatai? 
  
Beszéd 
Hogyan tanul görögül? 
Barátoktól, civil szervezetek segítségével, állami program keretében? 
  
Mindennapi helyzet 
Mit csinál a nap folyamán? 
A mindennapok jelent�sen eltérnek a hazai körülményekt�l?  
  
Melyek a f� gyakorlati nehézségek? 
Milyen problémákkal szembesül a közszolgáltatásokkal kapcsolatban? 
  
Követi a görögországi eseményeket? 
Követi hazája híreit? 
Hogyan? Jár-e internet-kávézókba, van m�holdas TV-je? 
  
Öltözködés 
[Ha visel valamit (karperec, sál, színes ruhák) érdemes feltenni néhány kérdést az 
öltözködéssel kapcsolatban] Az ön hazájában általában színes ruhákat hordanak? 
[Ha nyugati ruhát visel, megkérdezhetjük...] Hogyan érzi magát ebben a viseletben?  
  
Társadalmi - politikai háttér 
Találkozik el�ítéletekkel? 
Ön szerint idegengy�löl� a görög társadalom? 
  
Mit gondol a jöv�r�l? 
  
Média 
Mit gondol a média hozzáállásáról a bevándorlókkal/az ön csoportjával kapcsolatban?  
Van saját újságuk? 
  
Érzelmek 
El�fordul-e, hogy szívesebben különül el a helyiekt�l, hogy ne kelljen súrlódásokat 
elviselnie? 
Szokott-e félni (a munkahelyen, az utcán)? 
 



5. melléklet 
Példa nem irányított, félig strukturált interjúra 

 
 
Instrukciók: Példa nem irányított, félig strukturált interjúra. A megfogalmazást és a 
kérdések sorrendjét is megváltoztathatja, ha szükséges. Próbáljunk érdekl�déssel 
közeledni, és legyünk nyitottak, azaz amennyire csak lehet, legyünk jelen el�ítéletekkel 
vagy el�re eldöntött tételek nélkül, és így nyújtsunk folyamatos bátorítást mások spontán 
önkifejezésének. Rendkívül fontos, hogy az interjúztató valóban igyekezzen megérteni az 
interjúalany nyelvezetét, próbáljon az interjúalany szavai mögé látni. Továbbá az interjú 
egésze alatt legyünk figyelmesek, hogy képesek legyünk az interjú irányítására és 
objektívek maradhassunk. 
  
A kérdez� bemutatása: Jó reggelt, XY vagyok, és én vezetem majd a “..........” cím� 
minta-workshop értékelését. Arra vagyok kíváncsi, milyen segítséget nyújt a projekt egy új 
országban történ� beilleszkedés során. Ennek érdekében el�ször is szeretném jobban 
érteni az alkalmazkodás folyamatát. Különösen arra vagyok kíváncsi, hogy Önök hogyan 
illeszkedtek be az új országba, és milyen eszközök/attit�dök segítettek ebben a 
folyamatban. Rá tudnának szánni az idejükb�l egy órát arra, hogy ezt együtt 
megvitassuk? 
 

1. Kezdjük nyitott kérdéssel: Mennyi ideje él (...) országban?Miért jött ebbe az 
országba?  

2. Milyen volt az érkezés? Hogy érezte magát az els� napokban? 

3. Mi volt az els� kulturális sokk?  Kérem, írjon le egy konkrét helyzetet/eseményt.  

4. Milyen lépéseket tett meg az alkalmazkodás érdekében? Milyen er�forrásokat 
használt a sikeres alkalmazkodáshoz?   

5. Le tudná írni élete fontos pillanatait? El tudja különíteni azokat a fokozatokat, 
amiket megtapasztalunk, amíg hozzászokunk az új környezethez? 

6. Mi volt a legnehezebb?  

7. Mi ment könnyen?  

8. Másként cselekszik, másként tesz dolgokat? A munkahelyén? A mindennapi 
életben? A családjában? Barátok közt? Meg tudná fogalmazni a változást 
pontosabban ? 

9. Mi az, amiben változtatna az életén? Hogyan?  Az élet mely területén?  

10. Hogyan látja a jöv�jét?   

 
 
 



 
6. melléklet 

 
Értékel� kérdések m�vészek / facilitátorok számára (közös beszélgetés, kikérdezés) 

(Helen Jermyn szövege alapján) 
  
1.Tervezés 
 
1.1. Gyakorlati kérdések a csoporttal folytatott munkával kapcsolatban:  
 
A csoporttal folytatott munka során felmerültek-e olyan szempontok, 

amelyek más esetekben nem szoktak (pl. toborzási stratégiák, gyakorlati 
szempontok, élelmiszer, közlekedés, az egyes napok/m�helyek strukturálása, 
változatosság/koncentráció, haladás sebessége, tárgyalt témák stb.)? 

Kellett-e er�feszítéseket tennie annak érdekében, hogy alkalmazkodjon a 
résztvev�k igényeihez? 

  
1.2.               Célok és célkit�zések (az V. deskriptor kapcsán) 
 
Milyen érzéseket keltettek önben a munka meghatározott célkit�zései 

("indikátorok")? Fontosak voltak? Miért? Mely "indikátorok" kaptak kulcsszerepet a 
foglalkozás során?  Voltak-e olyan indikátorok, amelyek alkalmazásáról lemondott, 
és ha igen, miért? Mennyire szokott a projekt megvalósítása közben a célokra és 
célkit�zésekre reflektálni? Változtak ezek a munka során? Megvitatta a célokat, 
célkit�zéseket a résztvev�kkel (ideértve az olyan, a társas érintkezéssel 
kapcsolatos célkit�zéseket, mint az "érzelmek kezelése")? Miért/miért nem? 

  
1.3.                Partnerkapcsolatok 
 
A résztvev�kön túl kiket tekintett "partnernek" a projektben? Mi volt a 

szerepük? Mennyire m�ködnek ezek a partnerségek - mi alakult jól / kevésbé jól 
velük kapcsolatban? Hogyan lehettek volna hatékonyabbak? 

  
2. A munka során alkalmazott megközelítés (a IX. deskriptor kapcsán) 
 
Le tudná írni, milyen megközelítésben dolgozik csoportokkal? Milyen 

elvek/értékek állnak munkája hátterében (formális / informális módon)? Milyen 
tulajdonságokra van szüksége egy ezen a területen dolgozó m�vésznek? 

Milyen környezetet / légkört próbál meg létrehozni? Hogyan írná le a saját 
szerepét? Mennyire irányítja, ami történik, és milyen mértékben vezetik a munkát a 
résztvev�k?  

Milyen mértékben tervezettek/strukturáltak az egyes ülések, és mennyire 
nyitottak? 

Mi a helyzet a munkaprogrammal általában? Milyen mértékben kell 
egyedi igényeket kielégítenie? 

  
3.Információátadás (a III. deskriptor kapcsán) 
 
El tudja mondani, hogyan mutatta be a projektet a résztvev�knek a korai 

szakaszban - milyen mértékben voltak felkészülve arra, hogy mi fog történni? 
Ha partnerségben dolgozott küls� intézményekkel, milyen 

kommunikációs/visszacsatolási mechanizmusok voltak önök között a projekt 



alakulásával/eredményeivel kapcsolatban? 
  
4.Fenntarthatóság (a IV. deskriptor kapcsán) 
 
A projekt tervezése során gondolkodott-e "kimeneti stratégián" (pl. mi 

történik a továbbiakban, és milyen lehet�ségeik vannak azoknak, akiket esetleg 
érdekel a folytatás)? Szeretne-e bármit megemlíteni a fenntarthatósággal 
kapcsolatban? 

Lesz-e az ön véleménye szerint hosszú távon eredménye a projektnek 
önmagukra, ill. a szervezetre nézve, pl. profiler�sítés, gyakorlat, tanulságok 
beépítése? Hogyan? 

  
5.Személyes tapasztalat 
 
Milyen érzései vannak a projekt során nyert tapasztalataival kapcsolatban? 

Mik voltak a kihívások? Mire volt büszke?  



 
7. melléklet 

Nyilatkozat az adatok bizalmas kezelésér�l  
Olvassuk fel ÉS nyomtassuk rá a kérd�ívre 

A jelen kérd�ív azért született, hogy a segítségével értékeljük a "................................" cím� 
minta-workshopon történ� részvételt (ÍRJUK BE A FOGLALKOZÁS CÍMÉT).  A vizsgálatot az 
ARIADNE projekt team nevében az Élan Interculturel végzi.  Párhuzamosan zajlik öt 
országban (Franciaország, Magyarország, Görögország, Spanyolország, Egyesült 
Királyság).  A vizsgálatban történ� nem jár a minimálisnál nagyobb, illetve a mindennapi 
életre jellemz� értéket meghaladó mérték� kockázattal.  

A kérd�ív kitöltése általában 20 percet vesz igénybe, és szigorúan anonim.  Minden 
választ bizalmasan kezelünk, oly módon, hogy a válaszadó személye anonim maradjon. 
Az adatot kizárólag összesített formában hozzuk nyilvánosságra.  

Ha a résztvev�knek a jelen felméréssel, illetve a jogaikkal kapcsolatban bármilyen 
további kérdése van, ha panaszt kívánnak tenni, lépjenek velünk kapcsolatba: 
"................................" (ÍRJUK BE a kapcsolattartó nevét, e-mail címét, az intézmény nevét) 

 


