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… NEM KVANTIFIKÁLHATÓ

MINDEN OLYAN DOLOG, AMI 

LÉNYEGES ?

Nem minden dolog lényeges, ami kvantifikálható, 
… ?

• Not everything that can be counted counts, and 
not everything that counts can be counted.

Albert Einstein

Nem minden dolog lényeges, 
ami megszámolható, és nem 
számolható meg minden olyan 
dolog, ami pedig lényeges. 

Lényeges Nem 
lényeges

Megszámol-
ható ++ +-

Nem 
számolható 
meg -+ --
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A szakmai tevékenység főárama

Nem trendi, mainstream, főáramlat



Tényekre alapozott gyakorlat szintjei

Randomizált kontrollált 
vizsgálatok

Kontrollált longitudinális 
vizsgálatok

Nem kontrollált 
longitudinális vizsgálatok

Esettanulmányok

Szakértői (tekintélyre alapozott) 
vélemények

Ok-okozati hatás, -
elfogultság alacsony szintű

Hipotézisek, feltevések 
- elfogultság szintje erős

TÁMOP 3.4.2.B 
fejlesztések

http://www.cebma.org



2-Tényekre alapozott gyakorlat szintjei

a. Randomizált kontrollált vizsgálatok (random control trial -RCT)

– a fejlesztett csoport tagjait véletlenszerűen állítják össze és 

– van nem-fejlesztett csoport (kontrollcsoport)

– fejlesztés előtti és fejlesztés utáni mérés

b. Kontrollált longitudinális vizsgálatok
– a fejlesztett csoport tagjait nem- véletlenszerűen állítják össze és 

– van kontrollcsoport

– fejlesztés előtti és fejlesztés utáni mérés

c. Nem kontrollált longitudinális vizsgálatok
– a fejlesztett csoport tagjait nem- véletlenszerűen állítják össze és 

– nincs kontrollcsoport

– fejlesztés előtti és fejlesztés utáni mérés

d. Esettanulmányok

e. Szakértői (tekintélyre alapozott) vélemények (nem azonos a diagnosztikus mérőeszközök 

adatain alapuló véleménnyel), hipotetikus értelmezés

Ok-okozati 
kapcsolatokat tár 

fel

Ok-okozati 
kapcsolatokat tár 

fel

Csak több 
ezres 
mintánál jó

8-10 fős 
kismintáknál 

jó

kismintáknál 
jó



Egy ökoterápiás program hatásvizsgálata  
(Szitó, 2014)
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Az ökológiai értékek megbecsülése a 
résztvevők körében

Résztvevők: N=34      p< 0,05 Kontroll: n=28     p=0,10

Pl.:

69.n A szúnyogok 
tavakban 
szaporodnak, ezért 
jobb lenne 
lecsapolni a 
tavakat, aztán a 
helyüket földdel  
feltölteni és 
kukoricát 
termeszteni rajta.

b. Kontrollált longitudinális 
vizsgálat



Drámapedagógiai fejlesztés során a nem-
agresszív konfliktuskezelés változásának  

hatásvizsgálata (Szitó, 2004)

Drámapedagógiai 
tábor

Előtt Után szignifikancia

A
Résztvevő 5,47 5,82 p<0,050* 

Kontroll 5,58 5,71 p<0,593 

B
Résztvevő 4,89 4,93 p<0,645 

Kontroll 4,09 4,27 p<0,835 

C
Résztvevő 4,13 4,72 p<0,020* 

Kontroll 4,17 3,88 p<0,463 

D
Résztvevő 4,19  4,83 p<0,020* 

Kontroll 5,00  5,33 p<0,160 

E
Résztvevő 4,17 4,38 p<0,486 

Kontroll 4,50 4,33 p<0,550 

F
Résztvevő 3,59 4,35 p<0,033* 

Kontroll 3,80 4,50 p<0,408

Golding: A 
legyek ura 
drámape-
dagógiai
feldolgozása

b. Kontrollált longitudinális 
vizsgálat



TÁMOP 3.4.2.B fejlesztő programok
szakmai kritériumok szerinti evidence-based elemzéssel

a) A szekvenciális emlékezet és figyelem 
fejlesztésének programja

b) Téri tájékozódás fejlesztő program

c) Babzsák fejlesztő program – „a szociális-
kommunikáció és viselkedésszervezés autizmus-
specifikus fejlesztésének programja”

• Csak részben szigorú  kritériumok szerinti eredménymérés:
d) Drámapedagógiai módszerek a szakszolgálati munkában

e) Speciális tanulási nehézségekre irányuló komplex fejlesztő csomag Montessori-
eszközök bevonásával

c. Nem- kontrollált 
longitudinális vizsgálat



Milyen kérdésekre kaphatunk választ ?
Kérdés típusa Kérdés Bizonyíték hierarchiája

Diagnosztikus tesztek felmérések

a) Melyik a legjobb diagnosztikus 

eszköz, amit érdemes 

használni ?

b) Milyen a teszt, felmérő eszköz 

érzékenysége és milyen 

specifikus területen 

használható?

Mennyire fontos a Beck-

depresszió kérdőív a 

bipoláris depresszió 

azonosításában 

serdülőknél? 

1. diagnosztikus tanulmányok

szisztematikus áttekintése

2. a diagnosztikus teszt 

jóslásának valószínűségi 

értéke (85:15, 96:4) a kliensek 

random mintavétele esetén

3. szakértői vélemény a 

kérdőívről

Beavatkozás, kezelés, fejlesztés

a) Melyik beavatkozási mód 

eredményes és melyik hozza a 

legjobb eredményt?

b) Mi az optimális időpont a 

beavatkozás megkezdésére? 

c) Mi a beavatkozás optimális 

időtartama?

A figyelemzavar/ 

hiperaktivitást célzó  

gyógyszeres terápiát 

kognitív-viselkedés-

terápiával kombinálva 

jobban csökken-e a 

klienseknél a 

figyelemzavar/ 

hiperaktivitás, mintha 

csak gyógyszeres 

terápiában részesülnek? 

1. jól kialakított RCT vagy 

tanulmányok szisztematikus 

áttekintése

2. megfelelően kialakított RCT 

vizsgálatok ( legalább 2)

3. nem random próbák, ahol 1 

csoportban van előtt-után 

mérés

4. esetismertetés 

5. szakértői vélemény



… mint hal a vízben



A szakértelem rehabilitálása - komponensek

a) felmérés, probléma azonosítás, esetértelmezés, beavatkozás 
tervezés 

b) szakmai döntéshozatal 
• a beavatkozás kiválasztásáról, - tudományos eredmények és gyakorlati 

tapasztalat –
• elkezdéséről és 
• a kliens változásának folyamatos ellenőrzése

c) interperszonális szakértelem – kapcsolatfenntartás a klienssel és a 
tágabb társas környezettel

d) folyamatos önreflexió, - elfogultság-értelmezés
e) az egyéni különbségek és a kulturális különbségek figyelembe 

vétele a beavatkozás és  a probléma azonosítása során
f) forráskibővítés konzultációval – szülő, pedagógus, szabadidős 

szolgáltatás



Egy kliensre gyakorolt hatás kutatása

http://www.g
ifted.uconn.e
du/siegle/res
earch/singles
ubject/singles
ubjectresearc
hnotes.htm

Geisler, J. L., Hessler, T., Gardner, R., III, & Lovelace, T. S. (2009). Differentiated writing interventions for 
high-achieving urban African American elementary students. Journal of Advanced Academics, 20, 214–
247.

Rendbontó vis. 
gyakorisága beav. nélkül

Beavatkozás Rendbontó vis. gyakorisága 
beav. nélkül

single-subject

Rendbontó viselkedés

Ismétlődő 
mérések 
!!!

ALAPÁLLAPOT ALAPÁLLAPOT



Egy kliensre gyakorolt hatás kutatása

http://jacobrcampbell.com/resources
/single-system-design-studies

single-subject

Dohányzás

ALAPÁLLAPOT BEAVATKOZÁS



Kutatási kérdés
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Ez a fejlesztő módszer jobban működik, 

mint a másik?
+ ++ +++

Hogyan működik? ++ + +++

Mennyire jelentős? ++ +++

Több előnye lesz, mint hátránya? + + + + ++ +++

Az eljárás  felhasználói hajlandóak 

lesznek befogadni, választani a felkínált 

eljárást?

++ + + + +++

Érdemes-e prioritást adni ennek az 

eljárásnak?
++ +++





Tényekre támaszkodó 
fejlesztések - problémák

a) időigényesség

b) hatalmas adatmennyiségre van szükség és ezek 
sokféle metaelemzésére

c) szignifikáns különbség pszichológiai különbséget 
eredményez-e ? Szakértői értelmezés fontossága !

d) ha nincs különbség, de a szakértő lát különbséget, -
lehet, hogy rossz az indikátor vagy a mérőeszköz és 
újat szükséges fejleszteni.

e) a gyakorlati szakember ilyen kutatásokat erőforrások 
hiányában alig tud végezni, a kutatókra van utalva, 
kivéve az 1 kliens fejlesztéssel összekötött kutatást



Miért fontos a bizonyítékokon/tényeken  
alapuló kiválasztás a szakemberek számára?

1) csökkenteni képes az elfogultságokat
2) javulnak a hatékony beavatkozásra vonatkozó döntések
3) az összegyűjtött, elemzett jóslatok megbízhatóbbak, mint 

egyetlen szakértő véleményén alapuló jóslatok
4) adatokon nyugvó ítéletek megbízhatóbbak, mint egy-egy 

szakember tapasztalatán nyugvóak
5) a többszörös forrásból származó adatokat felhasználó 

szakmai döntés megbízhatóbb, mint az egyetlen forrásból 
származó döntés

6) A szakemberek sikeresebbek lehetnek a kliensproblémák 
megoldásában és növekszik a kliens-elégedettség valamint 
a társadalmi megbecsültségük





http://anderezeit.blogspot.hu/2012
/11/fish-and-cat.html



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


