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Diszkó helyett olvasás, kocsma helyett ifjúsági klub

Attitűdvizsgálat is alátámasztotta
az Együtt a fiatalokért program sikerességét
Sajtóközlemény
Fogékonyabbá váltak az óvodások és iskolások a kultúrára, a sportra, a hasznos
szabadidő-eltöltésre – ezt bizonyította az a vizsgálat, melyet az Együtt a fiatalokért
program kezdetén, illetve befejezte előtt végeztek el szakemberek. A kiértékelés
eredményeit a programban részt vett pedagógusok előtt ismertették, alátámasztva a
foglalkozássorozat sikerességét.
Spirk Nikoletta projektmenedzser tájékoztatása szerint a felmérés célja az volt, hogy
megállapítsák, milyen a fiatalok kultúrához, nemzeti értékekhez, sporthoz és egészséges
életmódhoz való hozzáállása. Ennek felmérésére „papír-ceruza” kérdőív készült, melyet előbb
2010 szeptember-októberében, majd 2011 júniusában kellett kitölteniük a válaszadóknak.
Utóbbiak két érintett középiskola (a pécsváradi II.Béla, valamint a mohácsi Radnóti) azon –
átlagban 17 éves - tanulóiból kerültek ki, akik az Együtt a fiatalokért program heti, illetve
havi szakköreire jártak. A szervezőkhöz az első alkalommal 89, a másodikon 71 válaszsorozat
érkezett be.
A kérdőív egyik részében az volt a kérdés, hogy a felsorolt hét szabadidős lehetőségből
melyiket kedvelik a legjobban. Első alkalommal a dobogós sorrend így alakult: 1. Találkozás
barátokkal 40%, 2. Diszkó, buli 18,8%, 3. Sportolás 15% (az értékelhető válaszok %-ában). A
program vége táján mindez ekképpen változott: 1. Olvasás 27,9%, 2. Találkozás barátokkal
26,5%, 3. Sportolás 16,2%. Az adatokból az is kitűnt, hogy – elsősorban nyilván a
foglalkozások hatására – a második vizsgálat idejére mind a zenehallgatás, mind a túrázás
kedveltebb tevékenységévé vált a fiataloknak.
A felmérés készítői egyebek mellett még a szabadidő eltöltésként használt színterekre is
rákérdeztek. Azt tudakolták meg, hogy egy-egy adott színtér (Színház, Mozi, Sportklub,
Múzeum, Ifjúsági klub, Könyvtár, Művelődési Ház, Kocsma) mennyire fontos a fiataloknak.
A válaszokból az is kiviláglott, hogy míg a többi intézmény rendszeresebb látogatói között
van átfedés, a kocsmákat kedvelők a többibe nemigen járnak. Arra szintúgy rámutatott, hogy
a második vizsgálat idejére megnőtt az ifjúsági klubok népszerűsége.
A szakemberek szerint az attitűdvizsgálat egyértelműen alátámasztotta a
programban részt vett pedagógusok személyes tapasztalatát: a nevelési-oktatási
intézmények fiataljainak szüksége és igénye mutatkozik a tanórán kívüli és szabadidős
tevékenységekre, azok pedig jelentősen segítik az óvodások-iskolások fejlődését.
Az „Együtt a gyermekek és fiatalok kulturális és szabadidős neveléséért Baranyában”
(rövidített nevén: Együtt a fiatalokért) projekt lebonyolítója a Baranya Ifjúságáért Nonprofit
Kft. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági feladatait ellátó szervezet TÁMOP-3.2.11/101-2010-0026 azonosítószámú pályamunkája a „Nevelési-oktatási intézmények tanórai,
tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatására” kiírt uniós pályázaton szerepelt
eredményesen. 50 milliós támogatást nyertek a megyei önkormányzat fenntartásában működő
öt baranyai közoktatási intézmény gyermek- és ifjúsági programjaira. A támogatás révén 2010
szeptembere és 2011 augusztusa között összesen 34
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tematika mentén, 662 alkalommal, mintegy 50 szakember foglalkozott az 5 intézményből
bevont közel 1000 fiatallal.
Pécs, 2011. augusztus 31.
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