Bu proje Avrupa Birliği Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir.
Proje no: 2013‐1‐ES1‐LEO05‐68295.
Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve içindeki bilgilerin herhangi bir
şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz..

Mesleki eğitim öğretmenleri ve eğitmenlerine,
Avrupa 2020 Stratejisi "akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi” teşvik etmek için beşeri sermayenin kalitesinin
artırılmasında eğitim ve öğretimin önemini vurgulamaktadır. Vatandaşların becerilerinin ekonomik ve sosyal değerinin
artırılmasında Mesleki Eğitim ve Öğretim alanındaki öğretmenlerin ve eğitmenlerin sorgulanamaz bir rolü vardır.
Avusturya, Macaristan, İrlanda, Portekiz, İspanya ve Türkiye'den temsilcilerin yer aldığı bir Avrupa Birliği projesi olan
BOND, yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla, mesleki eğitim öğretmenleri ve eğiticilerini yetişkin
öğrencilere daha iyi ulaşmaları ve onların öğrenme çıktılarını geliştirmeleri için desteklemeyi amaçlamaktadır.
Yetişkin öğrencilere eğitim ve öğretim veren önemli bir katılımcı olduğunuz için sizi pedagojik yetkinlikler eğitim ihtiyaç
analizi araştırmasına katılmaya davet etmek istiyoruz. Amacımız, bu araştırmadan elde ettiğimiz bilgileri sizin farklı
mesleki eğitim öğretmenlik ve eğitmenlik yetkinlikleri hakkındaki görüşlerinizi, bu yetkinliklerin sizin işiniz için önem
derecesini ve her yetkinlik için öz-değerlendirme yoluyla ortaya koyduğunuz eğitim ihtiyaçlarınızı belirlemekte
kullanmaktır.
Bu alandaki bilginiz ve deneyiminiz bizim için büyük önem taşımaktadır; katılımınız mesleki eğitimde ülkeye özgü
yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine ve BOND meslek eğitmenlerinin EFQ ve ECVET'e dayalı Avrupa’daki profillerinin
geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu araştırmadaki işbirliğinizi takdir ettiğimizi bilmenizi isteriz.
Sağlanan bilgilerin gizliliğini korumak için her türlü çabayı göstereceğimiz konusunda sizi temin etmek isteriz. Sonuçlar,
ülke ve Avrupa düzeyinde yalnızca harmanlanmış ya da özet istatistikler olarak rapor edilecektir. Hiçbir bireysel yanıt
araştırmanın sonuç raporlarında yer almayacaktır.
Bu ankette iki bölüm bulunmaktadır. İlk bölümde temel demografik bilgiler, ikinci bölümde bir dizi özel eğitim yetkinliği
hakkındaki görüşleriniz istenmektedir. Anketi doldurmak 10 dakikadan daha uzun sürmeyecektir.
Katılımınız için tekrar teşekkür ederiz.

Tamer Atabarut
atabarut@boun.edu.tr
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1. BÖLÜM:
DEMOGRAFİK BİLGİLER:
1. Ülke

Avusturya
Macaristan
İrlanda
İspanya
Türkiye







2. Cinsiyet
3. Yaş

E
< 25
- 25 – 29
- 30 – 39
- 40 – 49
- 50 – 59
> 60

K
arası
arası
arası
arası








7. Uzmanlık alanınızdaki öğretmenlikle ilgili iş deneyiminizi (yıl olarak)
belirtiniz.

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







8. Eğitim ve öğretimde toplam kaç yıllık iş deneyiminiz olduğunu belirtiniz.

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







9. Ulaştığınız en yüksek eğitim düzeyi nedir?

Sertifika
Diploma
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora







4. Çalıştığınız kurum (meslek lisesi, yüksek okul, sürekli eğitim merkezi vb.)
5. Kurumunuzdaki rolünüz nedir? (öğretmen, eğitmen vb.)
6. Uzmanlık alanınız nedir?
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2. BÖLÜM:
ÖĞRETMEN/EĞİTMEN YETKİNLİKLERİ:

Aşağıdaki yetkinliklerin sizin eğitim – öğretim uygulamalarınızdaki önemini 1 – 4 arası bir ölçekte lütfen belirtiniz:
1 – ÖNEMSİZ
2 – BİRAZ ÖNEMLİ
3 – ÇOK ÖNEMLİ
4 – OLMAZSA OLMAZ
Ayrıca lütfen eğitim ihtiyaçlarınızla ilgili olarak kendinizi 1 – 4 arası bir ölçekle değerlendirin:
1 – HİÇ
2 – DÜŞÜK
3 – ORTA
4 – YÜKSEK
Benim
öğretimimdeki
önemi
1
2
3
4

1. BOYUT – PEDAGOJİK

Benim eğitime olan
ihtiyacım
1

2

3

4

Bir eğitmen olmak için gerekli beceri ve yeterlilikleri saptamak
Kavramları, kuramları ve öğrenme sürecini destekleyen modelleri
saptamak
Eğitim ve öğrenme sürecini kolaylaştıran en uygun faktörleri, pedagojik
yönleri ve durumları saptamak
Eğitim gruplarında liderlik gibi psikososyal olayları anlamak
Bir çalışma grubu içindeki bireysel öğrenme dinamiğini anlamak
Pedagojik süreçte yaratıcılığın avantajlarını ve önemini anlatmak
Farklı bağlamlarda farklı eğitim yöntemleri ve pedagojik teknikleri
uygulamanın avantajlarını ve dezavantajlarını saptamak
E-öğrenme ve işbirlikli öğrenme platformlarının özelliklerini ve
avantajlarını saptamak
Eğitim sonuçlarının farklı değerlendirme düzeylerini ayırt etmek
Benim
öğretimimdeki
önemi
1
2
3
4

2. BOYUT – ÖRGÜTSEL
Mesleki eğitim ve öğretim mevzuatının (ulusal ve Avrupa düzeyinde)
farkında olmak

Öğrenme çıktıları için kredi birikimi ve transferini kolaylaştıran Avrupa
Birliği’nin yeni bir aracı ve yöntem çerçevesi olan ECVET'in (Mesleki
Eğitim için Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin) farkında olmak
Öğrenme hedeflerine, hedef kitleye, kullanılan teknolojilere ve
kaynaklara ve gerekli eğitim yöntemi türlerine dayalı olarak eğitim
sistemlerini nitelendirmek
Öğretme ve öğrenme zamanlarını planlamak
Eğitim sonuçlarına sistematik bir analiz yöntemi uygulamak
Benimsenen eğitim stratejisine uygun multimedya destekli öğretim
kaynaklarını seçmek, üretmek ve uygulamak
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Benim eğitime olan
ihtiyacım
1

2

3

4

Benim
öğretimimdeki
önemi
1
2
3
4

3. BOYUT – UYGULAMA

Benim eğitime olan
ihtiyacım
1

2

3

4

Farklılaştırılmış hedef gruplara uygun pedagojik yaklaşım ve stratejileri
uyarlamak
Multimedya sunumlarını üretmek, uyarlamak ve kullanmak
Online iletişim mekanizmalarını ve yazılımları belirlemek ve uygulamak
Öğrenme sonuçlarını, eğitimin etkinliğini ve etkililiğini kontrol etmek için
önceden tanımlanmış öğrenme hedeflerine dayalı değerlendirme
araçları geliştirmek ve uygulamak
Eğitim sürecinin başında gösterilen performans düzeyi ile eğitim
alındıktan sonra elde edilen öğretim becerilerini karşılaştırmak
Benim
öğretimimdeki
önemi
1
2
3
4

4. BOYUT – DEONTOLOJİ VE ETİK

Benim eğitime olan
ihtiyacım
1

2

3

4

Eleştirel, yaratıcı ve girişimci bir tutum geliştirilmek
Gözlemlenen davranışlar üzerinde analiz ve öz-analiz becerilerini
uygulamak
Öğrenme grubu içindeki kendi arabuluculuk rolünü fark etmek
E-öğrenme sürecinde e-eğitimcinin/e-arabulucunun önemini fark etmek
Değerlendirmedeki öznellik nedenlerini saptamak
Eğitim sürecini iyileştirmek için düzenleyici tedbirleri uygulamak
Benim
Benim eğitime olan
öğretimimdeki
ihtiyacım
DİĞER
önemi
1
2
3
4
1
2
3
4
Eğitim ve öğretim uygulamalarınızda önemli olduğunu düşündüğünüz ek yetkinlikleri lütfen belirtin.
Beş adet ek yetkinlik ekleyebilirsiniz.
1.
2.
3.
4.
5.
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