
KUTATÁSI TERV 

 

GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGI NÉPTÁNCCSOPORTOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK, IGÉNYEINEK, 

ill. ORSZÁGOS SZAKMAI SZERVEZETTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJEINEK VIZSGÁLATA 

 

I. A KIINDULÁSI PROBLÉMA  

Több tényező hozzájárult ahhoz, hogy az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági 

Népművészeti Egyesület egy országos primer kutatást indítson a gyermek 

néptáncegyüttesek munkájával kapcsolatban:  

- Átfogó, országos szintű, a gyermek néptáncegyütteseket érintő kutatás hiánya 

- Az egyesület önreflexiót szeretne végezni, hogy ezáltal értékelje saját munkáját, ill. 

terveit 

- A folyamatos fejlődés és új tagok megszólításának lehetőségét a valós problémák 

megfogalmazásában és orvoslásában látja 

- Az egyesületet érő kritikáknak vajon mi az oka: Berögződött vélemények?;  vagy Az 

országos szervezeteket „egy kalap alá helyező”  általánosítás eredménye? vagy az 

Egyesület valódi okot adott ezekre a véleményekre?  

 

II. Ezen kérdések körüljárása érdekében az Egyesület elnöksége a következő KUTATÁSI 

TÉMÁKAT, és azokhoz megfogalmazott KUTATÁSI KÉRDÉSEKET jelölte ki :  

1.  Egy országos szakmai szervezettől elvárt igények, feladatok 

- Manapság, a néptánc szakma jelenlegi fejlettségi szintje mellett milyen feladatokat 

hivatott elvégezni egy országos szakmai szervezet?  

- A szervezet miben tudna hathatós segítséget nyújtani a gyermek 

néptánccsoportoknak?  

- Miért érdemes egy szakmai szervezet tagja lenni?  

       2.  Az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület ismertségének vizsgálata 

- A táncoktatók mennyire ismerik az Egyesület munkáját?  

- Az együttesvezetőkben az Örökségről kialakult kép megegyezik az Örökség Elnökségének 

énképével? 

- Az egyesület tagjai mennyire elégedettek a szervezet munkájával?  

- Hogyan lehet új tagokat megszólítani?  



       3.  A gyermeknéptánc csoportok motivációinak vizsgálata 

-  Mi motiválja a gyermekeket a néptánccsoportban végzett munkájukban?  

-  A csoportok szereplésekkel, versenyekkel kapcsolatos attitűdjeinek a vizsgálata 

-  A verseny ténye a közösségi élmény és a képviselt „érték” háttérben szorítását jelenti? 

       4.  Az együttesvezetői munka támogatásának lehetőségei 

- Milyen szakmai és milyen pénzügyi támogatásban látnak hiányt a néptáncoktatók?  

- Milyen szakmai kérdések, témák foglalkoztatják a táncpedagógusokat? 

- Az oktatók a mindennapi munkájukhoz milyen segítséget várnának?  

 

III. HIPOTÉZISVIZSGÁLAT 

       Az Elnökség a kutatási kérdések alapján megfogalmazott előzetes feltevéseit, hipotéziseit 

felállította, melyek bizonyítását ill. elutasítását a kutatás eredményeitől várja.  

 

III. KUTATÁSI MÓDSZER 

       Primer kutatás, online kérdőíves megkérdezés 

       Célcsoport: gyermek-, és ifjúsági néptáncegyüttesek vezetői, oktatói  

 

IV. MINTAVÉTEL 

     Mintavételi eljárás: egyszeri, önkényes mintavétel (a célközönségen belül a bizonyos ismérvek 

szerinti különbségeket, kapcsolatokat a kiértékelésnél a független mintás próbákkal tervezzük 

feltárni. ) 

     Tervezett mintanagyság :  110 – 140 fő 

 

V. KIÉRTÉKELÉS 

      SPSS program segítségével, a kutatási kérdések és mintanagyság szempontjából releváns próbák 

lefuttatásával.   


