INTÉZMÉNYI KÉRDŐÍV
A PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS IGÉNYEK FELMÉRÉSÉRE
Tisztelt Igazgató Úr (Asszony)!
Célunk, hogy referencia intézménnyé váljunk és szakmai szolgáltatásaink körét partnereink igényeinek figyelembevételével tervezzük meg . A kérdésekre a válasz természetesen nem kötelező, és a
válaszok nem kötelezik Önt vagy az intézményét semmire. E kérdőív segítségével tájékozódni szeretnénk a szakmai szolgáltatások kistérségi szintű megszervezésének igényéről feltérképezve azokat a
lehetőségeket, hogy a kistérség közoktatási intézményeinek nyújthatnának több, olcsóbb és jobb
szakmai szolgáltatást. Ezért kérjük Önöket, hogy válaszoljanak az alábbi kérdőívben feltett kérdésekre.
A kérdőívek feldolgozása után egy fórum keretében megismertetjük Önöket a felmérés eredményeivel, további, ott elhangzó észrevételeiket is beépítjük – lehetőség szerint –kistérségi szolgáltatásfejlesztési elképzeléseinkbe. Aktív együttműködésüket előre is köszönjük!

1 .Intézményi alapadatok
Az intézmény neve:

Az intézmény címe:
Szakalkalmazottak száma:
A gyermekek/tanulók száma:
1.1. A 2011/12. tanévben a szakmai szolgáltatások igénybevételekor jellemzően milyen
formában vette igénybe a szolgáltatást? (Több választ is bejelölhet.)
Egyéni szakértők segítő munkáját vettük igénybe. A

Szolgáltató

szolgáltatásait vettük igénybe.
Egyéb pedagógiai szakmai szolgáltatók közreműködését vettük igénybe.

1.2. Milyen szempontok szerint választotta ki a szolgáltatást nyújtót? (Több választ is
bejelölhet.)
Ajánlották a szakértőt/szakmai szolgáltatót. Korábbi ismeretség alapján választottam.
Az elérhető publikus információk (Országos Szakértői Névjegyzék, szolgáltatói reklámanyagok,
honlapok stb.) alapján választottam.
Az intézmény fenntartója döntötte el.
Egyéb:

Az alábbiakban a közoktatási törvény 36. §-ának a szakmai szolgáltatásokról szóló (2)
pontja alapján kérdezzük véleményét arról, hogy mely pedagógiai szakmai szolgáltatásokat
vennének igénybe ahhoz, hogy pedagógiai munkájuk eredményesebb, hatékonyabb
lehessen.
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2. Szolgáltatási terület: pedagógiai értékelés
2.1. Az alábbiak közül melyik szakmai szolgáltatás segítené leginkább az Ön munkáját? (Több választ is megjelölhet.)
Közreműködés az intézményi mérési és értékelési feladatok tervezésében, elemzésében
Közreműködés a tanulói tudásszintmérések és neveltségszintmérések lebonyolításában
A pedagógusok és vezetők munkájának értékeléséhez nyújtott tanácsadói segítség
Az intézményi önértékelési rendszer kialakításához, működtetéséhez nyújtott tanácsadói segítség
Egyéb: Jó gyakorlatok átadásával-átvétel kapcsolatos konzultáció

3. Szolgáltatási terület: szaktanácsadás
3.1. Igénybe vett-e az intézmény a 2011/12. tanévben szaktanácsadói szolgáltatást?
igen

nem

3.2. Amennyiben igen, akkor mely szakmai területen (tantárgy, vizsgált foglalkozás)?

3.3. Tervezi-e, hogy ebben az évben is igénybe vegyen szaktanácsadói szolgáltatást?
igen

nem

3.4. Amennyiben lehetősége lenne rá, milyen rendszerességgel venne igénybe szaktanácsadói szolgáltatást? Kérjük, a négyzetbe írja be, körülbelül hányszor venné igénybe egy évben a szolgáltatást!
Évente

alkalommal.

4. Szolgáltatási terület: pedagógiai tájékoztatás
4.1. Milyen területeken igényelne tájékoztatást? (Több választ is bejelölhet.) szakmai,
pedagógiai, módszertani kérdéskörökben
jó gyakorlatok átadásában, átvételében
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online felület
jogi, tanügyigazgatási területen
pénzügyi kérdésekben
egyik területen sem
egyéb:

4.2. Milyen rendszerességgel igényelne tájékoztatást? Kérjük, jelölje a megfelelő
négyzetbe tett jellel!
FÉLÉVENTE

HAVONTA

FOLYAMATOS*

CSAK HA
AKTUÁLIS

szakmai, pedagógiai, módszertani kérdéskörökben
jogi, tanügyigazgatási területen
pénzügyi kérdésekben
intézményi jó gyakorlatokkal kapcsolatban
egyéb területen:
* a folyamatos tájékoztatás egy elektronikus on-line helpdesk szolgáltatást jelent (például egy olyan
interaktív honlapot, amelyen keresztül egyedi tájékoztatás nyújtására is van lehetőség)
Nem igényelnék rendszeres tájékoztatást.

4.3. Segítené-e az Ön munkáját egy regionális elektronikus adatbázis (honlap) létrehozása, amelynek feladata a jó gyakorlatokkal kapcsolatos szakmai információk, adatok
és tanügyi mintadokumentumok (szabályzatok, formanyomtatványok, segédletek stb.)
gyűjtése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása lenne?
igen

nem

nem tudom

5. Szolgáltatási terület: igazgatási, pedagógiai szolgáltatás
5.1. Segítené-e az Ön munkáját egy kistérségi pályázatfigyelő-rendszer létrehozása és
működtetése?
igen
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nem

5.2. Igényelné-e, hogy a szakmai szolgáltatások kiterjedjenek az intézmények pályázatíró tevékenységének segítésére?
igen

nem

5.3. Az alábbiak közül melyik szakmai szolgáltatást igényelné? (Többet
is bejelölhet.) szakmai programok készítéséhez nyújtott szakértői segítség
iskolaszerkezeti tanácsadás
tájékoztató rendezvények, kistérségi konferenciák, értekezletek,
szakmai napok, bemutató órák látogatásával hospitálási lehetőség, műhelymunka
belső fejlesztő műhely, mentorok, segítő párok
segédanyagok bemutatója, megismertetése, felhasználásuk segítése
az intézményi dokumentáció ellenőrzésében, elkészítésében való közreműködés

6. Szolgáltatási terület: a pedagógusok képzésének, továbbképzésének szervezése
6.1. A nevelőtestület mekkora hányada teljesítette már a kötelező 120 órányi továbbképzést?
a testület nagyobb része

a felénél is kevesebb

kb. a fele

6.2. Milyen témában venne igénybe leginkább akkreditált pedagógus-továbbképzés
kistérségi szintű megszervezését?
6.3. Milyen témában venne igénybe leginkább akkreditált tréningek kistérségi szintű
megszervezését?

6.4. Igényelné-e egy ún. Kistérségi Pedagógiai Nap évenkénti megszervezését?
igen
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nem

7. Szolgáltatási terület: tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése
7.1. Igényelné-e, hogy legyenek speciálisan kistérségi versenyek?
igen

nem

8. Szolgáltatási terület: tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat
8.1. Igénybe venne-e olyan szolgáltatást, amelynek célja a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek
nyújtásával, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével?
igen

nem

9. Észrevételek, megjegyzések
9.1. Intézményünk a következő területen tudna szakmai segítséget adni. Jelölje x-szel,
ami felkeltette érdeklődésüket!

Horizontális tanulás regionális önszerveződéssel,
Jó gyakorlatok, adaptálható minták komplex, innovatív, újszerű fejlesztési tartalmakkal
Innováció fejlesztés
Változatos munkaformák (projekt, kooperatív)

Egyéni fejlesztések, differenciálás
Párhuzamos, komplex tevékenykedtetés
Mérés, értékelés
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9.2. Kérjük, ha van a témával kapcsolatban olyan észrevétele, megjegyzése, kiegészítése, amelyre a kérdőív kérdéseiben nem kérdeztünk rá, az alábbiakban tegye meg!
Köszönjük segítő együttműködését!

