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SZAKÉRTŐI INTERJÚK VÁZLATA 

 

TÁMOP 3.1.1  XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) - II. szakasz 

"A pedagógiai szakmai szolgáltatások intézményrendszerének kialakítása" 

2. alprojekt, 1. téma 

 

 

2014. augusztus 18. 

 

A)  RÁHANGOLÓDÁS  

 

A beszélgetés előtti tájékoztató információk:   

 Bemutatkozás. 

 Információk a kutatásról.  

 Indoklás arra vonatkozóan, hogy miért választottuk az interjú alanyát a mintába. 

 Az interjú időtartama: kb. 45-50 perc 

 

Kérések: 

 Járuljon hozzá ahhoz, hogy a beszélgetést hangfelvétel formájában rögzítsük. 

 Írásban kérjük a nyilatkozó hozzájárulását ahhoz, hogy az általa megfogalmazott 

gondolatokat a TÁMOP 3.1.1 kiemelt projektjének keretében felhasználhassuk, illetve a 

kutatáshoz szerkesztett írásos mellékletként, valamint hangfelvétel formájában 

csatolhassuk. (Opció: a hangfelvétel ne legyen csatolva, csak az interjú alany által 

megtekintett és jóváhagyott szerkesztett jegyzet.) 

 

B)  ADATFELVÉTELI INFORMÁCIÓK RÖGZÍTÉSE  

 

A hangfelvételen előzetesen rögzítendő adatok:  

 Az interjú témájának megnevezése  

TÁMOP 3.1.1. XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz, 2-es 

alprojekt, 1. téma, A szakmai szolgáltatások intézményrendszerének kialakítása, 

irányítás – finanszírozás – működtetés témában a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

finanszírozási modelljének megtervezésére irányuló kutatás.  

 Az interjúalany neve, titulusa.  

 Az interjú időpontja, helyszíne.  

 Az interjú készítőjének neve.  

 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001  
XXI. századi közoktatás  

(fejlesztés, koordináció) II. szakasz 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 • 
www.ofi.hu 

*** 

 

C)  SZEMÉLYES REFLEXIÓK  

 

1. Szubjektív „oktatási helyzetkép”. Mi mindent mondana el, ha 5 mondatban 

kellene bemutatnia a mai magyar közoktatás (köznevelés) helyzetét, 

jellemzőit?  

 

 

 

D)  A PSZSZ „IRÁNYÍTÁS” SZERVEZETI STRUKTÚRÁJÁT ÉRINTŐ 

JELLEMZŐK  

 

2. Önnek személyesen milyen szerepe, feladata van a pedagógiai szakmai 

szolgáltatások rendszerének tervezésében, irányításában, működtetésében, 

finanszírozásában? Mely területeken van döntési pozícióban?  

 

3. Hogyan látja a pedagógusok és intézményvezetők szakmai támogatásának 

lehetőségeit, rendszerét, formáit, a szakmai szolgáltatások szervezeti, 

finanszírozási kereteit? 

 

4. Mely konkrét területeken látja eredményesnek és melyeken nem a jelenlegi 

intézményszerkezetet, amelyben elválik egymástól a szakmai irányítás és a 

feladatok finanszírozása (fenntartás, működtetés)?  

 

5. Véleménye szerint mely intézményi szereplőnél jelenik meg a rendszer 

minőségbiztosítása? Milyen összefüggésben van ez a finanszírozó szerepével a 

jelenlegi rendszerben? 

 

6. Fentiek mentén Ön milyen átalakításokat javasol(na) a szakmai szolgáltatások 

intézményi struktúrája tekintetében? Milyen szerepet szánna az Oktatáskutató 

és Fejlesztő Intézetnek? 

 

 

 

E)  A PSZSZ FINANSZÍROZÁSÁNAK JELLEMZŐI  

 

 

7. Milyen prioritások mentén tervezik az ágazati – és főként azon belül – a 

szakmai támogató rendszerre fordítható éves kiadások keretösszegét? Milyen 

információkra építenek a tervezéskor? Kik szolgáltatnak adatot a tervezéshez?  

 

8. Külön soron szerepel-e az ágazati költségvetésben a pedagógiai szakmai 

szolgáltatásokra tervezett keretösszeg?  
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9. Hogyan építik be az uniós forrásokból érkező támogatásokat a 

rendszerfejlesztésbe? Mit lehet tenni az azokban zajló párhuzamos 

fejlesztések elkerülése érdekében?  

 

10. Hogyan gondolkodnak a pedagógiai szakmai szolgáltatások területén 

megindult fejlesztések fenntarthatóságáról (pl. szaktanácsadói rendszer, 

állami pedagógiai intézetek alapítása)? A szolgáltatások nyújtásában milyen 

szerepet szánna a megyei pedagógiai intézeteknek? 

 

11. Mit gondol a finanszírozás azon módjáról, ahol az erőforrásokat a konkrét 

tevékenységekhez, feladatokhoz rendelik (feladatfinanszírozás)? El tudja-e 

képzelni a szolgáltató rendszer feladatfinanszírozás alapú működtetését? 

 

12. Véleménye szerint a feladatok forrását a szolgáltatást igénybevevőhöz, vagy a 

szolgáltatóhoz célszerűbb-e megtervezni? Jelen rendszerben tehát a 

köznevelési intézmény, vagy a pedagógiai intézet költségvetésében kell-e 

tervezni? 

 

13. Indokoltnak tartja-e a mesterpedagógusi státuszhoz kötni a szaktanácsadói 

tevékenységet? Nem okoz-e irányítási és minőségbiztosítási problémákat az, 

hogy a köznevelési intézményben foglalkoztatott pedagógus a munkabére 

terhére látja el a feladatot, amit azonban nem az intézmény vezetőjétől kap. 

Így a szolgáltatás esetleg alacsony minőségű ellátásának nincs semmiféle 

következménye. 

 

14. Fentiek mentén Ön milyen átalakításokat javasol(na) a szakmai szolgáltatások 

finanszírozási rendszere tekintetében? 

 

 

F)  A PSZSZ INTÉZMÉNYI SZERVEZETI STRUKTÚRÁJÁT ÉRINTŐ 

JELLEMZŐK  

 

15. Megítélése szerint indokolt-e a pedagógiai intézetek minden megyében történő 

alapítása, fenntartása, működtetése? Jelenleg 13 megye rendelkezik működő 

pedagógiai intézettel. Akár igennel, akár nemmel válaszol, kérem, indokolja 

meg válaszát! 

 

16. Milyen megoldást javasolna a pedagógiai intézettel jelenleg nem rendelkező 

megyék szolgáltatási tevékenységének megszervezésére? 

17. Budapest és Pest megye együttesen Magyarország köznevelési rendszerének 

egyharmadát teszi ki. Ehhez képest Pest megye egyáltalán nem rendelkezik 
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pedagógiai intézettel, Budapest pedig egy nagyobb megye kapacitásaival lát el 

a fővárost és részben Pest megyét érintő szolgáltatásokat. Mennyire tartja ezt 

aggályosnak? Milyen megoldást látna jónak a probléma rendezésére? 

 

18.  Megítélése szerint indokolt-e a pedagógiai kabinetek minden fővárosi 

kerületben történő alapítása, fenntartása, működtetése? Jelenleg 12 kerület 

rendelkezik működő pedagógiai kabinettel. Ezek között van egyszemélyes 

kabinet is. Akár igennel, akár nemmel válaszol, kérem, indokolja meg válaszát! 

 

19. Milyen viszonyt látna megfelelőnek a fővárosi és a kerületi szolgáltatók között 

akár a szervezeti struktúra, akár a feladatmegosztás tekintetében? 

 

20. Milyen viszonyt látna megfelelőnek a szolgáltatások irányításáért és 

fenntartásáért országos szinten felelős központ és a megyei szolgáltatók 

között akár a szervezeti struktúra, akár a feladatmegosztás tekintetében?  

 

21. El tudná-e elképzelni piaci szereplők bevonását a szakmai szolgáltatások 

ellátásába? Ha igen, akkor mely feladatellátási területen és milyen formában? 

 

22. Fentiek mentén Ön milyen átalakításokat javasol(na) a szolgáltatásban 

közreműködő intézmények szerkezetének vonatkozásában?  

 

*** 

23.  INTERJÚ ZÁRÁS  

 

Az interjú végén meg kell beszélni a következőket: 

 A beszélgetésről szerkesztett írott változat is készül, amit e-mailben el fogunk küldeni 

a legépelést követően. Ha partnerünk úgy érzi, hogy bármit módosítani szeretne a 

leírtakon, akkor korrigálhatja a szöveget.  

 Írásos hozzájárulását kérjük a hangfelvétel és írott változatának a kutatásban való 

felhasználásához (ld. mellékelt nyilatkozat). 

 

24.  FORMAI KÖVETELMÉNYEK  

 

Gondolatok az interjú lejegyzéséhez 

 A leírást a kérdések szerint kell tagolni.  

 A frappánsan megfogalmazott kritikát, ötletet, jó gyakorlatot stb., idézőjelben, szó 

szerint kell leírni. Ezeket az idézeteket érdemes dőlt betűkkel szedni, hogy formailag 

is elkülönüljenek a szerkesztett szövegtől – annak érdekében, hogy a végső záró-

tanulmány számára könnyen kiemelhetők legyenek.  


