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CIVISTI: a módszer 

 
1) A módszertan kidolgozása, tesztelése, dokumentálása és a 

résztvevı kutatók tréningje  
 

a. Kidolgozzuk és bemutatjuk (útmutatók segítségével) a nemzetközi 
kutatás módszertanát, aminek legfontosabb elemei az állampolgárok 
minden országban lényegében ugyanúgy zajló személyes beszélgetései 
és az európai szakértık és a témában érintettek elemzései. 

b. A részt vevı kutatók módszertani képzést kapnak. 
c. Egy webalapú Tartalomkoordináló Eszközt hozunk létre, ami 1) 

közös információs bankként szolgál a polgárok számára, 2) fordítási 
felületként mőködik az egyes országok között, 3) bemutatja az egyes 
országokban a beszélgetések során született válaszokat, hogy össze 
lehessen hasonlítani ıket, 4) bemutatja a szakértık és az érintettek 
elemzésének eredményeit, 5) megjeleníti az országok közötti 
összehasonlításokat, 6) biztosítja a folyamat átláthatóságát. 

 
2) Európai polgárok az EU hét, földrajzilag eltérı régiójában lévı 

tagállamából a jövı szempontjából releváns témákat fogalmaznak 
meg az európai tudomány és technológia számára  

 
a. Összeállítunk egy kérdésgyőjteményt a polgárok beszélgetéseihez. A 

kérdések a jövı olyan különbözı lehetıségeinek számbavételére 
ösztönzik a polgárokat, amelyek tudományos és technológiai válaszokat 
igényelhetnek. 

b. Egy tájékoztató anyagot állítunk össze a résztvevık számára, ami a 
kérdéskatalógusban lévı témákhoz nyújt számukra egy széleskörő 
információs alapot. A tájékoztató anyagnak különféle véleményeket kell 
bemutatnia olyan, Európát érintı kihívásokkal és jövıképekkel 
kapcsolatban, amelyeknek hatásuk lehet a tudományra és a 
technológiára a jövıben. A tájékoztató meglévı elemzésekre fog épülni, 
különbözı jövıkutatási módszerekre és a társadalmi trendek európai 
kutatóival folytatott interjúkra. 

c. Minden résztvevı országban sor kerül az állampolgárok találkozóira. 
Ehhez egy reprezentatív mintából olyan módon választunk a jelentkezık 
közül, hogy minden országban 20-40 fıs, demográfiailag sokszínő 
csoportot kapjunk. A folyamat magába foglalja a szakértık elıadásait, a 
tájékoztató anyag megbeszélését, valamint az Európa szempontjából 
fontos témákról és fontossági sorrendjükrıl tartandó ötletelést 
(brainstorming) és deliberációt. Ezáltal összeáll egy lista a 2.a. pontban 
említett kérdésekre született válaszokból. Az eredményeket a 
Tartalomkoordináló Eszköz segítségével teszik egymás számára is 
elérhetıvé az egyes országok.  

d. A Tartalomkoordináló Eszközzel elkészítjük és publikáljuk a különbözı 
országok eredményeinek összehasonlító elemzését.  
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3) A polgárok válaszainak kiértékelése és véglegesítése a tudományos 

és technológiai témákkal és szakpolitikai javaslatokkal 
kapcsolatban  
a. Kidolgozunk egy elemzési modellt, hogy a polgárok válaszaiból 

azonosítani és jellemezni lehessen a felmerülı kutatási témákat. A 
modell meglévı elméletekre és elemzési módokra fog épülni, például a 
hatáselemzés, az innovációelmélet, az elırejelzés (vagy elıretekintés) 
és más jövıkutatási területekrıl.  

b. Ezután következik e témák azonosítása és jellemzése a téma 
érintettjeinek és szakértıinek bevonásával. İk az állampolgárok 
válaszait lebontják az európai tudomány és technológia jövıje 
szempontjából releváns témákra. Ennek összefoglalása elérhetı lesz a 
résztvevıknek is a Tartalomkoordináló Eszközön keresztül.  

c. A polgárok véglegesítik a témák fontossági sorrendjét, ellenırzik, hogy 
a szakértık által készített megfogalmazások és az összeállítás megfelel-
e annak, amit ık kifejezni szerettek volna. Erre a polgárok második 
találkozóján kerül sor, ugyanazokkal a résztvevıkkel. Az 
eredményeket rögzítjük a Tartalomkoordináló Eszközzel.  

d. Elvégezzük az egyes országok végeredményeinek összehasonlító 
elemzését, amit a Tartalomkoordináló Eszközzel teszünk nyilvánossá.  

 
4) A kutatási stratégia támogatása:  

a. Egy elırejelzési és jövıkutatási szakértıkbıl álló Tudományos 
Tanácsadó Testület segíti munkánkat a projekt teljes ideje alatt. A 
testület figyelemmel kíséri a folyamatot és az eredményeket, valamint 
gondoskodik a módszer, a tájékoztató anyag, a kritériumok 
kidolgozásának, valamint a felmerülı témák azonosításának és 
jellemzésének minıségérıl.  

b. Publikáljuk a projekttel kapcsolatos tudnivalókat annak 
érdekében, hogy a projekt átlátható és megismerhetı legyen a 
módszertan és az eredmények tekintetében. A fontos célcsoportok a 
következık: az EU Bizottságának szolgálatai, az európai kutatások 
irányának meghatározói, a tudományos közösség, a több országra 
kiterjedı hosszú távú elırejelzések mostani és jövıbeli szakemberei. Az 
információk terjesztését segíteni fogják a partnerintézmények 
kommunikációs munkatársai.  

c. Egy külsı értékelés a projekt végrehajtása során és a projekt végén 
visszajelzéseket fog adni a konzorcium számára magáról a módszerrıl.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 


