
 
A programértékelés a kutatómunka, az alkalmazott kutatások egy sajátos, a szociális munka területén 
jelentős formájára, az értékelő kutatásokra vonatkozik. Miért vált a programértékelés (programme 
evaluation) mint kifejezés éppen ebben a formában elterjedtté az utóbbi időben? Mert az értékelés 
tárgya mindig valamilyen program, projekt, vagy éppen szakpolitika. A programértékelés tehát a 
lehető legközvetlenebb módon kapcsolódik a praxishoz. A programértékelés fő kérdései a program 
kimenetére és a program végrehajtása során lezajló folyamatokra vonatkoznak. Az értékeléstől elvárt, 
hogy konkrét fejlesztési javaslatokkal záruljon, ami mindig komoly kutatói felelősséggel jár.  

Ez a konferencia hibrid, a járványhelyzet függvényében a személyes és a virtuális részvételre is van 
mód. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztráció határideje előadók esetében 
október 1., a résztvevők számára október 10. Érdemes minél előbb regisztrálni, hogy a jelentkező 
bekerüljön a kiválasztott szekcióba. Az előadóktól a regisztráció alkalmával egy maximum 200 szavas 
absztraktot is kérünk a szervezőbizottság címére: socialworkpecs@gmail.com. Az absztraktokat online 
tesszük közzé. A színvonalas konferenciacikkek megjelentetésére – kettős vak lektorálást követően – a 
Szociális Szemle (https://journals.lib.pte.hu/index.php/szocialisszemle) 2021/2-es (december 31-én), 
2022/1 es (június 30-án) számában vagy a Párbeszéd: Szociális munka folyóiratban 
(https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed) lesz lehetőség.  

Helyszín: PTE BTK, A épület 230 (Kari Tanácsterem), Pécs, Ifjúság útja 6. 

Virtuális helyszín: Zoom alkalmazás 

A konferencia nyelve magyar és angol. 

A nyitóelőadást Roger Ellis professzor (Professor Emeritus, University of Ulster and University of 
Chester) tartja The History of a Programme Evaluation címmel. Itt tolmácsolást is biztosítunk. 

Előzetes témák: 

1. Az értékelés társadalmi kontextusa. Szakpolitika és politika. Az eredmények hasznosulása  
2. A morális pánikon túl. Az értékelés szerepe a szociális probléma definíciójában  
3. Az értékelés etikája  
4. Addiktológiai értékelő kutatások  
5. Kutatás a szociális munkában – MTA SZMA fórumok (Prof. Budai István és Dr. Habil. Szoboszlai 

Katalin, Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Tudományos Bizottsága Szociális Munka 
Albizottsága) 

6. Közösségi alapú részvételi értékelő kutatás  
7. Az identitás az értékelő kutatásokban  
8. Mit jelent a kevert módszertan? 
9. A szociális munka értékei a szupervízióban (workshop hallgatók számára, Prof. Kelemen Gábor 

vezetésével) 

A programot a jelentkezések függvényében rendszeresen frissítjük a 
https://btk.pte.hu/hu/szocialismunka/konferencia oldalon.  

 

Felhívás 

Programértékelés a szociális munkában   

A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Tudományos Bizottsága  

Szociális Munka Albizottságának nemzetközi konferenciája, amelyet a  

Pécsi Tudományegyetem Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék szervez Pécsett,  

2021 október 21-én. 
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