Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
PROGRAM No 2013‐1‐ES1‐LEO05‐68295.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem
tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásér

A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók számára,
Az Európa 2020 Stratégia nagy hangsúlyt fektet az oktatás és a képzés, az emberi tőke fejlesztésének fontosságára, a
„tudatos, fenntartható és befogadó növekedés” érdekében. Az egyes emberek készségeinek gazdasági és társadalmi
kiterjesztésében a szakképző oktatók és tanárok szerepe kétségtelen. A BOND projekt, mely az Európai Unió
támogatásával valósul meg, magyar, osztrák, portugál, spanyol, török és ír partnerek közreműködésével. A projekt
célja a szakképző tanárok és oktatók munkájának támogatása azáltal, hogy olyan innovatív eszközöket, gyakorlatokat
mutat be számukra, mely lehetővé teszi a szakképző oktatók és tanárok számára, hogy felnőtt diákjaik tanulási
kimenetét pozitív irányba befolyásolják.
Mivel ön a felnőttképzésben fontos szerepet játszik, szeretnénk felkérni önt, hogy az alábbi, a szükséges pedagógiai
kompetenciák felmérésére irányuló kérdőív kitöltésével támogassa a projekt céljait. A kérdőív célja, hogy a kapott
válaszokat felhasználva képet kapjunk a szektorban dolgozó tanárok és oktatók véleményéről a különböző tanári
kompetenciákat illetően, illetve felmérjük ezek fontosságát az oktatói munka során.
Az ön tudása és tapasztalata ezen a területen igen fontos a projekt számára. Az ön részvétele hozzájárul az ország
specifikus innovatív gyakorlatok, eszközök kifejlesztéséhez a szakképzési szektoron belül, valamint a BOND oktatók
profiljának kialakításához, az EQF és az ECVET alapján. Közreműködését nagyra becsüljük.
Biztosítjuk afelől, hogy mindent megteszünk a szolgáltatott információ bizalmas kezelése érdekében. Az információt
csak összesítve, nem egyénileg lebontva használjuk fel az ország illetve Európa szintű elemzéshez.
A kérdőív két részre bontott. Az első rész általános demográfiai kérdéseket tartalmaz, a második rész pedig az ön
véleményére kérdez rá egy sor specifikus oktatási kompetenciával kapcsolatban. A kérdőív kitöltése nagyjából 10
percet vesz igénybe
Még egyszer köszönjük, az idejét és közreműködését.
A BOND projekt képviseletében
Schwikker Zsófia
Net-Mex kft
zsofia.schwikker@net-mex.hu
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I. RÉSZ:
DEMOGRÁFIAI INFORMÁCIÓ:
1. Ország

Ausztria
Magyarország
Írország
Portugália
Spanyolország
Törökország








2. Nem
3. Kor

 férfi
< 25
- 25 to 29
- 30 to 39
- 40 to 49
- 50 to 59
> 60

nő

7. Kérjük, jelölje meg, hány éve dolgozik a szakterületén.

<5
- 5 - 10
- 11 - 20
- 21 - 30
> 30







8. Kérjük, jelölje meg, hány éves oktatói/tanári tapasztalattal rendelkezik.

<5
- 5 - 10
- 11 - 20
- 21 - 30
> 30







9. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége?

Oklevél/bizonyítvány
Diploma
BSC
MSC
Doktori fokozat














4. Milyen szervezetnél/vállalatnál dolgozik ön?
5. Mi az ön beosztása a szervezetnél/vállalatnál?
6. Mi az ön szakterülete?
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2. RÉSZ:
TANÁRI/OKTATÓI KOMPETENCIÁK:
Az alább felsorolt kompetenciák közül kérjük, jelölje meg a megadott skála segítségével, hogy az adott kompetencia
mennyire fontos önnek a munkája során. A skála 1-től 4-ig terjed, ahol:
1 – NEM FONTOS
2 – VALAMENNYIRE FONTOS
3 – NAGYON FONTOS
4 – NÉLKÜLÖZHETETLEN
Kérjük, emellett jelölje meg azt is, hogy önnek mennyire volna szüksége az adott kompetencia fejlesztésére. A skála
1-től 4-ig terjed, ahol:
1 – SEMENNYIRE
2 – KICSIT
3 – KÖZEPESEN
4 – NAGYON

1 – PEDAGÓGIAI KOMPETENCIÁK

Mennyire tartom
fontosnak az
oktatás során
1
2
3
4

Mennyire van
szükségem
képzésre
1
2
3
4

Mennyire tartom
fontosnak az
oktatás során
1
2
3
4

Mennyire van
szükségem
képzésre
1
2
3
4

Az oktató számára szükséges kompetenciák és készségek felismerése,
azonosítása
A tanulási folyamat elméleteinek, koncepcióinak, modelljeinek ismerete
A tanulást elősegítő tényezők és körülmények ismerete
A pszichológiai jelenségek (pl: vezető szerep) megértése az oktatási
csoportokon belül
A csoportokon belüli egyéni tanulás dinamikájának megértése
Az oktatási környezeten belüli kreativitás előnyeinek és fontosságának
ismerete
A különböző pedagógiai technikák előnyeinek és hátrányainak ismerete
a különböző helyzetekben
Az e-learning módszer tulajdonságainak és előnyeinek ismerete
A különböző, a képzés eredményeit értékelő, értékelési szintek ismerete

2 – SZERVEZETI KOMPETENCIÁK

A szakképzés szabályozásának ismerete (országos és európai szinten)
Az ECVET (Az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer),
az új európai eszköz és módszertani keret ismerete annak érdekében,
hogy elősegítse a tanulás eredményéért járó kredit transzferjét.
A célkitűsére, célcsoportra, módszertanra alapozott különböző képzési
rendszerek jellemzőinek ismerete
Oktatási/tanulási idő tervezése
A rendszerelemzési módszerek alkalmazása az oktatási eredmények
esetében
A pedagógiai és oktatási anyagok kiválasztása és alkalmazása
megfelelő multimédiás eszközök segítségével
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Mennyire tartom
fontosnak az
oktatás során
1
2
3
4

3 – GYAKORLAT

Mennyire van
szükségem
képzésre
1
2
3
4

Az oktatási módszerek alakítása a célcsoportok igényei szerint
A multimédia eszközök ismerete és alkalmazása
Az online kommunikációs módszerek/szoftverek ismerete és használata
Előre meghatározott célkitűzések mentén értékelési eszközök
kifejlesztése és alkalmazása, annak érdekében, hogy a tanulási
eredményeket, az oktatás hatásfokát mérni és kontrolálni lehessen
A képzés alatt elsajátított pedagógiai készségek szintjének
összehasonlítása a kezdeti szimulációs gyakorlaton nyújtott teljesítmény
szintjével
Mennyire tartom
fontosnak az
oktatás során

4 – ETIKA

1

2

3

4

Mennyire van
szükségem
képzésre
1

2

3

4

A kritikai érzék, kreativitás és vállalkozó szellemiség kialakítása
A megfigyelt viselkedési formák elemzésének és önértékelésének
gyakorlata
A csoporton belüli mediátori szerep ismerete
Az e-oktató/e-mediátor fontosságának ismerete az e-learning módszer
keretein belül
Az értékelés során előforduló szubjektivitás okainak ismerete
A képzési folyamat fejlődését célzó szabályozások ismertetése
Mennyire tartom
fontosnak az
oktatás során
1
2
3
4

EGYÉB

Mennyire van
szükségem
képzésre
1
2
3
4

Kérjük, adjon meg további kompetenciákat, készségeket, melyeket ön fontosnak tart oktatói/tanári munkája során
(legfeljebb 5 további kompetencia megadása lehetséges)
1.
2.
3.
4.
5.
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