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1. számú melléklet 

A szerzői művel szemben támasztott tartalmi és formai követelmények 

 
Tartalmi követelmények 
 

Előkészítés szakasza 

 Kutatási terv, mely tartalmazza a kutatás célját, módszereit, a kutatás megvalósításának 
lépéseit, illetve a várható eredményeket. 
 

 
Adatfelvétel előkészítése 

 Interjúvázlatok kidolgozása öt mintára: 
o a tanító, vagy tanár szakos hallgatók mentorálasát ellátó vezető tanárok  
o a tanító-, vagy tanárképző főiskolákon, egyetemeken oktató tanárok  
o a nevelési-oktatási programok fejlesztésében részt vett intézmények vezetői  
o a nevelési-oktatási programok fejlesztésében részt vett pedagógusok 
o a nevelési-oktatási programok fejlesztésében részt vett szakemberek  

 Fókuszcsoportos interjúvázlat kidolgozása a tanító-, illetve tanárképzésben részt vevő 
hallgatók számára 
 

 
Adatfelvétel, adatbázis készítés 

 Félig strukturált egyéni interjúk készítése öt mintán (minimum 78 db, átlagosan 45 perces 
interjú):  

o a tanító, vagy tanár szakos hallgatók mentorálasát ellátó vezető tanárok körében 
(minimum 30 interjú) 

o a tanító- vagy tanárképző főiskolákon, egyetemeken oktató tanárok körében 
(minimum 25 interjú) 

o a nevelési-oktatási programok fejlesztésében részt vett intézmények vezetői 
körében (minimum 6 interjú, témánként 1-1 interjú) 

o a nevelési-oktatási programok fejlesztésében részt vett pedagógusok körében 
(minimum 12 interjú, témánként 2-2 interjú) 

o a nevelési-oktatási programok fejlesztésében részt vett szakemberek körében 
(minimum 5 interjú) 

 Fókuszcsoportos interjúk készítése a tanító-, illetve tanárképzésben részt vevő hallgatók 
körében (minimum 10 fókuszcsoport, minimum 5 résztvevővel, átlagosan egy órás interjúk) 

 Az interjúk szószerinti leiratainak elkészítése 

 Adminisztrációs összesítő táblázat létrehozása, mely tartalmazza az interjúk által felkeresett 
személyek listáját, a megkeresés időpontját, az interjú meghiúsulásának okát, valamint az 
esetleges megjegyzéseket.  

 
Kutatási jelentések, összegző tanulmány 

 A vezető tanárok körében készült egyéni interjúk tapasztalatainak alapján a nevelési-oktatási 
programok bevezetésével kapcsolatos vélemények, javaslatok bemutatása (minimum 2 
szerzői ív=80 ezer karakter) 

 A tanító- vagy tanárképző főiskolákon, egyetemeken oktató 
tanárok körében készült interjúk alapján elemző tanulmány 
írása a nevelési-oktatási programok bevezetésére 
vonatkozóan (minimum 2 szerzői ív=80 ezer karakter) 

 A nevelési-oktatási programok fejlesztésében részt 
vett szakemberek és a fejlesztésében részt vett 
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intézmények vezetői körében készült interjúk tapasztalatainak bemutatása (minimum 1 
szerzői ív=40 ezer karakter) 

 A nevelési-oktatási programok fejlesztésében részt vett pedagógusok körében készült 
interjúk tapasztalatai alapján elemző tanulmány készítése (minimum 1 szerzői ív=40 ezer 
karakter) 

 A tanító-, illetve tanárképzésben részt vevő hallgatók körében készült fókuszcsoportos 
interjúk eredményeit bemutató tanulmány készítése (minimum 2 szerzői ív=80 ezer karakter) 

 Összegző zárótanulmány készítése, mely tartalmazza a legfontosabb következtetéseket, 
valamint ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg a nevelési-oktatási programok 
pedagógusképzésbe való bevezetésére vonatkozóan (minimum 2 szerzői ív=80 ezer karakter 
terjedelemben) 
 

 
A produktumok dokumentációjának formai követelményei 
A kutatás teljes dokumentációja, eredményei (interjúvázlatok, hanganyagok, interjúk leiratai, 
tanulmányok) elektronikusan (CD), a tanulmányok (6 db) egy nyomtatott és aláírt példányban is. 

 
 
Az összegző tanulmányt, valamint minden egyéb produktumot kitöltött fedlappal, nyomtatott példány 
esetén a Kutató által az aláírási címpéldánynak megfelelő aláírásával ellátva szükséges benyújtani. A 
fedlap minta ezen melléklet része. 
 
 
 

 
……………………………………….. 

 
……………………………………….. 

Teljesítésigazolásra jogosult Megbízott 

 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001  
XXI. századi közoktatás  
(fejlesztés, koordináció) II. szakasz 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

A PRODUKTUM CÍME 
alcím 

produktum típusának megnevezése 
 

Készült a TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 számú a „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, 
koordináció)” II. szakasz című kiemelt projekt 3. alprojekt, 6300 számú és „A 3. alprojekthez 

kapcsolódó koordináció” című témaegység keretében. 
 
 
 
 

„MINTA” 
 
 
 
 
 
 
 

Témavezető (OFI tölti ki): Varga Attila  
Szerző: (név, szerződő fél, szerződés szám,) 
 

 

Terjedelem:  
Keltezés:  
A produktum programszintű indikátor:  nem 
Tárolás helye és módja (OFI tölti ki):  
Produktumtári azonosító száma (OFI tölti ki):  
Jóváhagyott Gantt-ban a produktum WBS kódja: 
(jóváhagyott gantt száma, wbs kód) (OFI tölti ki) 

 

 
 
 

 ………..……………………………………………. 
 Kutató képviselője  

 
 

 

 


