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Tisztelt Intézményvezetők!

A TÁMOP 3.1.1 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) – II. szakasz „A pedagógiai szakmai szolgáltatások intézményrendszerének kialakítása” 2. alprojekt, 1. téma keretében az

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a pedagógiai szakmai szolgáltatások intézményrendszerének, feladathálójának és intézményi szerkezetének kialakítására vonatkozó kutatási és fejlesztési

tevékenységeket végez. Ennek megalapozásához rendkívül fontosnak gondoljuk a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat igénybe vevő köznevelési intézmények véleményét.

A kérdőív kitöltése önkéntes, kitöltése körülbelül 40-45 percet vesz igénybe. Amennyiben a kérdőív kitöltését meg kell szakítani, akkor használja a lap bal alsó sarkában található „Később

visszatérek” gombot. A kitöltést követően a kérdőív adatait az „Elküldöm” gomb megnyomásával tudja véglegesíteni.

A kutatás eredményeiről – az eredmények feldolgozását követően – az OFI honlapján olvashatnak részleteket várhatóan novembertől.

Köszönjük, hogy a kérdések megválaszolásával segítik kutató munkánk eredményességét, valamint a kutatás mentén készülő fejlesztési javaslatok megalapozását.

A kutatócsoport nevében,

Üdvözlettel,

Morvay Zsuzsanna

témavezető

61 kérdés van ebben a kérdőívben

Alapadatok

1 [cs01k01]1. Kérjük, adja meg, melyik megyében található az Önök intézménye! *

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 Budapest

 Bács-Kiskun megye

 Baranya megye

 Békés megye

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye

 Csongrád megye

 Fejér megye

 Győr-Moson-Sopron megye

 Hajdú-Bihar megye

 Heves megye

 Jász-Nagykun-Szolnok megye

 Komárom-Esztergom megye

 Nógrád megye

 Pest megye

 Somogy megye

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

 Tolna megye

 Vas megye

 Veszprém megye

 Zala megye

2 [cs01k02]2. Kérjük, adja meg, milyen típusú köznevelési feladatot lát ez az Önök intézménye! *

Kérem, válaszzon ki mindent, ami érvényes:

 Óvodai nevelés

 Általános iskolai nevelés-oktatás

 Gimnáziumi nevelés-oktatás

 Szakközépiskolai nevelés-oktatás

 Szakiskolai nevelés-oktatás

 Kollégiumi ellátás

 Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás

 Felnőttoktatás

 Alapfokú művészetoktatás

 Fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás

 Pedagógiai szakszolgálat

 Pedagógiai-szakmai szolgáltatás

 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása

 Sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt
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3 [cs01k03]3. Kérjük, adja meg, ellát-e nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat az Önök intézménye! *

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 Igen

 Nem

4 [cs01k04]4. Kérjük, adja meg az Önök intézményének OM azonosítóját! *

Kérem, írja ide a válaszát:

 

(ha ,,0"-val kezdődik az OM azonosítója, a rendszer le fogja venni azt - ez rendszerbeli működésből adódik, nem hiba)

5 [cs01k04a]4a. Kérjük, jelölje meg, hogy az Önök intézménye milyen típusú fenntartóval rendelkezik? *

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

 Települési/megyei önkormányzat

 Kisebbségi önkormányzat

 Egyház

 Felsőoktatási intézmény

 Nonprofit szervezet

 Profitorientált vállalkozás

 Egyéb, éspedig:  

6 [cs01k05]5. Milyen pozícióban dolgozik Ön az Intézményükben? *

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 Intézményvezető

 Tagintézmény-vezető

 Intézményegység-vezető

 Intézményvezető-helyettes

 Egyéb, éspedig:  

7 [cs01k06]6. Összesen hány év szakmai tapasztalattal rendelkezik a köznevelés bármely területén?

Kérem, írja ide a válaszát:

 

8 [cs01k07]7. Összesen hány év vezetői tapasztalattal rendelkezik a köznevelés bármely területén?

Kérem, írja ide a válaszát:

 

9 [cs01k10]8. Elvégezte-e Ön az Oktatási Hivatal által szervezett valamely intézményértékelési szakértői képzést?

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 Igen

 Nem, de folyamatban van

 Nem, de tervezem

 Nem, és nem is tervezem

10 [cs01k12]9. Elvégezte-e Ön az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói képzést?

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 Igen

 Nem, de folyamatban van

 Nem, de tervezem

 Nem, és nem is tervezem
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11 [cs01k13]10. Kérjük, jelölje meg, hogy melyik területen végzett / végez az adott szakterületen dolgozó pedagógusok fejlesztői
célú támogatását célzó szaktanácsadói képzést, illetve mely területen tervezi elvégezni?

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° A válasz volt 1'Nem, de tervezem ' vagy 'Nem, de folyamatban van ' vagy 'Igen ' kérdésnél '10 [cs01k12]' (9. Elvégezte-e Ön az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett

szaktanácsadói képzést?) és A válasz volt 2'Nem, de tervezem ' vagy 'Nem, de folyamatban van ' vagy 'Igen ' kérdésnél '10 [cs01k12]' (9. Elvégezte-e Ön az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

által szervezett szaktanácsadói képzést?) és A válasz volt 3'Nem, de tervezem ' vagy 'Nem, de folyamatban van ' vagy 'Igen ' kérdésnél '10 [cs01k12]' (9. Elvégezte-e Ön az Oktatáskutató és

Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói képzést?)

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:

 Elvégeztem Folyamatban van Tervezem Nem tervezem

Óvoda

Tanító

Idegen nyelv (angol/német nyelv)

Informatika

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Művészetek (ének-zene, vizuális
kultúra)

Természetismeret (fizika, kémia,
földrajz)

Testnevelés és sport

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek,
társadalmi, állampolgári és
gazdasági ismeretek, hon- és
népismeret

Erkölcstan

Halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek nevelése

Információs és kommunikációs
technológiák

Intézményvezetői,
intézményfejlesztési

Kollégium

Konfliktuskezelés

Mérés-értékelés

Nemzetiségi nevelés

Speciális nevelési igényű
gyermekek nevelése
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Kommunikáció és együttműködés a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal

12 [cs02k01]11. Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanév során milyen pedagógiai szakmai szolgáltatóktól vett igénybe az Önök
intézménye pedagógiai szakmai szolgáltatást? *

Kérem, válaszzon ki mindent, ami érvényes:

 Egyáltalán nem vettünk igénybe pedagógiai szakmai szolgáltatást.

 A megyében / kerületben található állami fenntartású pedagógiai intézet / kabinet

 Más megyében / kerületben található állami fenntartású pedagógiai intézet /kabinet

 Egyházi, alapítványi fenntartású pedagógiai intézet

 Tanárképzéssel, továbbképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmény

 Nonprofit szervezet (nonprofit kft, alapítvány, stb.)

 Profitorientált vállalkozás (zrt., kft., bt., stb.)

Egyéb, éspedig::  

13 [cs02k02]12. Melyik más megyében / kerületben található állami fenntartású pedagógiai intézettől / kabinettől vettek igénybe
szolgáltatást az elmúlt tanévben? *

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° A válasz volt Y kérdésnél '12 [cs02k01]' (11. Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanév során milyen pedagógiai szakmai szolgáltatóktól vett igénybe az Önök intézménye pedagógiai

szakmai szolgáltatást?)

Kérem, válaszzon ki mindent, ami érvényes:

 Baranyai Megyei Pedagógiai Intézet

 Békés Megyei Pedagógiai Intézet

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet

 Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet

 Győr-Moson Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

 Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet

 Heves Megyei Pedagógiai Intézet

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

 Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai és Képzési Intézet

 Zala Megyei Pedagógiai Intézet

 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet

 Felsőoktatási fenntartású – Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet

 Felsőoktatási fenntartású – Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

 Budapest2 – Második Kerületi Pedagógiai Intézet

 Budapest3 – Budapest III. Kerületi Pedagógiai Intézet

 Budapest5 – Budapest V. kerületi Pedagógiai Intézet

 Budapest8 – Józsefvárosi Pedagógiai Intézet

 Budapest9 – Ferencvárosi Pedagógiai Intézet

 Budapest10 – Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ

 Budapest11 – Újbudai Pedagógiai Intézet

 Budapest13 – PRIZMA Általános Iskola és Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Szolgáltató Csoport

 Budapest14 – Zuglói Benedek Elek EGYMI, Pedagógiai Szakmai Csoport

 Budapest18 – Budapest XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet

 Budapest19 – Kispesti Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Kabinet

 Budapest20 – Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

 Budapest23– Soroksári Pedagógiai Kabinetiroda
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14 [cs02k03]13. Melyik egyházi, alapítványi pedagógiai intézettől vett igénybe az Önök intézménye pedagógiai szakmai
szolgáltatást az elmúlt tanévben? *

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° A válasz volt Y kérdésnél '12 [cs02k01]' (11. Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanév során milyen pedagógiai szakmai szolgáltatóktól vett igénybe az Önök intézménye pedagógiai

szakmai szolgáltatást?)

Kérem, válaszzon ki mindent, ami érvényes:

 Egyházi fenntartású – Református Pedagógiai Intézet

 Egyházi fenntartású – Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet

 Egyházi fenntartású – Baptista Pedagógiai Intézet

 Magán és egyéb fenntartású - Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet

 Magán és egyéb fenntartású - Suliszervíz Pedagógiai Intézet

 Magán és egyéb fenntartású - Független Pedagógiai Intézet

15 [cs02k05]14. Melyik tanárképző-továbbképző felsőoktatási intézménytől vett igénybe az Önök intézménye pedagógiai szakmai
szolgáltatást az elmúlt tanévben? *

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° A válasz volt Y kérdésnél '12 [cs02k01]' (11. Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanév során milyen pedagógiai szakmai szolgáltatóktól vett igénybe az Önök intézménye pedagógiai

szakmai szolgáltatást?)

Kérem, válaszzon ki mindent, ami érvényes:

 Apor Vilmos Katolikus Főiskola

 Budapesti Corvinus Egyetem

 Budapesti Gazdasági Főiskola

 Budapest Kortárstánc Főiskola

 Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 Debreceni Egyetem

 Debreceni Református Hittudományi Egyetem

 Dunaújvárosi Főiskola

 Egri Hittudományi Főiskola

 Eötvös József Főiskola

 Eötvös Loránd Tudományegyetem

 Eszterházy Károly Főiskola

 Evangélikus Hittudományi Egyetem

 Eötvös József Főiskola

 Gál Ferenc Főiskola

 Győri Hittudományi Főiskola

 Kaposvári Egyetem

 Károli Gáspár Református Egyetem

 Kecskeméti Főiskola

 Kodolányi János Főiskola

 Miskolci Egyetem

 Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete

 Nyíregyházi Főiskola

 Nyugat-magyarországi Egyetem

 Óbudai Egyetem

 Pannon Egyetem

 Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 Pécsi Tudományegyetem

 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

 Széchenyi István Egyetem

 Szegedi Tudományegyetem

 Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola

 Szent István Egyetem

 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

 Wesley János Lelkészképző Főiskola

Egyéb, éspedig::  
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16 [cs02k04]15. A legtöbb pedagógiai szakmai szolgáltatást melyik pedagógiai intézettől vette igénybe az Önök intézménye az
elmúlt tanévben? (Kérjük, hogy a kérdőív többi kérdésénél erre a pedagógiai intézetre vonatkoztassa válaszait!) *

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° Válasz NEM volt Y kérdésnél '12 [cs02k01]' (11. Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanév során milyen pedagógiai szakmai szolgáltatóktól vett igénybe az Önök intézménye pedagógiai

szakmai szolgáltatást?)

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 Baranyai Megyei Pedagógiai Intézet

 Békés Megyei Pedagógiai Intézet

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet

 Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet

 Győr-Moson Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

 Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet

 Heves Megyei Pedagógiai Intézet

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

 Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai és Képzési Intézet

 Zala Megyei Pedagógiai Intézet

 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet

 Felsőoktatási fenntartású – Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet

 Felsőoktatási fenntartású – Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

 Budapest2 – Második Kerületi Pedagógiai Intézet

 Budapest3 – Budapest III. Kerületi Pedagógiai Intézet

 Budapest5 – Budapest V. kerületi Pedagógiai Intézet

 Budapest8 – Józsefvárosi Pedagógiai Intézet

 Budapest9 – Ferencvárosi Pedagógiai Intézet

 Budapest10 – Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ

 Budapest11 – Újbudai Pedagógiai Intézet

 Budapest13 – PRIZMA Általános Iskola és Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Szolgáltató Csoport

 Budapest14 – Zuglói Benedek Elek EGYMI, Pedagógiai Szakmai Csoport

 Budapest18 – Budapest XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet

 Budapest19 – Kispesti Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Kabinet

 Budapest20 – Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

 Budapest23– Soroksári Pedagógiai Kabinetiroda

 Egyházi fenntartású – Református Pedagógiai Intézet

 Egyházi fenntartású – Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet

 Egyházi fenntartású – Baptista Pedagógiai Intézet

 Magán és egyéb fenntartású - Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet

 Magán és egyéb fenntartású - Suliszervíz Pedagógiai Intézet

 Magán és egyéb fenntartású - Független Pedagógiai Intézet

17 [cs02k04sz]Kérjük, a továbbiakban csak arra a pedagógiai intézetre (a főváros esetében kabinetre vagy a Mérei Ferenc
Fővárosi Pedagógiai Intézetre) gondoljon, amelyektől a legtöbb szolgáltatást veszik igénybe!
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18 [cs02k06]16. Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanév során hol vették igénybe az alábbi szakmai szolgáltatásokat? (Kérjük,
jelölje 1-essel, ha igaz Önökre az állítás. Minden sorban több válaszlehetőséget is megadhat. Pl. megyeszékhelyen működő iskolák
a települést, tankerületet és megyeszékhelyet is jelöljék meg!)

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° A válasz volt kérdésnél '12 [cs02k01]' (11. Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanév során milyen pedagógiai szakmai szolgáltatóktól vett igénybe az Önök intézménye pedagógiai szakmai

szolgáltatást?)

Kérem, írjon be egy számot 1 és 1 között minden cikkhez:

 
Intézményünkben Településünkön

Tankerület
központjában Megyeszékhelyen

Megyén
kívül

Szaktanácsadás, tantárgygondozás      

Pedagógiai értékelés      

Pedagógiai tájékoztatás      

Tanügy-igazgatási szolgáltatás      

Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének
segítése, szervezése

     

Tanulmányi, sport és tehetséggondozó versenyek szervezése és
összehangolása

     

Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat      

Pályázatírás támogatása      

Intézményvezetői támogatás      

Egyéb      

19 [cs02k08]17. Milyen formában, milyen csatornákon juttatja el Önökhöz a Pedagógiai Intézet az éves munkatervét?
(Amennyiben nem juttatja el, akkor ne jelölje egyiket sem!)

Kérem, válaszzon ki mindent, ami érvényes:

 Rendezvényen mutatja be számunkra a Pedagógiai Intézet.

 Nyomtatott formában kapjuk meg az Intézettől.

 Digitális formában kapjuk meg az Intézettől.

 A Pedagógiai Intézet honlapján ismerhetjük meg.

Egyéb, éspedig::  

20 [cs02k09]18. Milyennek látja a kommunikáció rendszerességét, hatékonyságát az Önök intézménye és a Pedagógiai Intézet
között az alábbi szolgáltatási területeken?

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:

 
Gördülékeny, folyamatos,

hatékony Akadozó, nehézkes Kiépületlen, nincs kapcsolat Nem tudom megítélni

Szaktanácsadás,
tantárgygondozás

Pedagógiai értékelés

Pedagógiai tájékoztatás

Tanügy-igazgatási szolgáltatás

Pedagógusok képzésének,
továbbképzésének és
önképzésének segítése,
szervezése

Tanulmányi, sport- és
tehetséggondozó versenyek
szervezése és összehangolása

Tanulótájékoztató, tanácsadó
szolgálat

21 [cs02k10]19. Milyen gyakorisággal vesznek részt a Pedagógiai Intézet által szervezett alábbi horizontális tanulási formákban?

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:

 
Félévente
többször Félévente Évente Ritkábban Soha Nincs válasz

Szakmódszertani, tantárgypedagógiai
témában szervezett műhelymunka

Nevelési témában szervezett
műhelymunka

Szakmai nap, vitaest

Szakmai konferencia

Intézmény és óralátogatások

Tanulmányút
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A pedagógiai intézet által készített éves igényfelmérés

22 [cs03k01]20. Kitöltötték-e Önök a pedagógiai intézet által küldött igényfelmérést a 2014. évre vonatkozóan? *

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 Igen

 Nem

23 [cs03k02]21. Mi volt a legfőbb oka annak, hogy nem töltötték ki az igényfelmérést?

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° A válasz volt N'Nem' kérdésnél '22 [cs03k01]' (20. Kitöltötték-e Önök a pedagógiai intézet által küldött igényfelmérést a 2014. évre vonatkozóan?)

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 Nem jutott el hozzánk a pedagógiai intézet / kabinet igényfelmérésre felkérő levele.

 Nem volt kapacitásunk az intézményi igények összegyűjtésére.

 Nem volt kapacitásunk a határidős adatszolgáltatásra.

 A nehezen megválaszolható kérdések miatt a kérdőív kitöltését nem fejeztük be.

 A kérdőív kitöltése technikai-informatikai akadályba ütközött.

 Nem kívántunk adatot szolgáltatni.

 Egyéb, éspedig:  

24 [cs03k03]22. Az alábbiak közül az intézményben dolgozók közül kik vettek részt az igények összegyűjtésében? *

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° A válasz volt Y'Igen' kérdésnél '22 [cs03k01]' (20. Kitöltötték-e Önök a pedagógiai intézet által küldött igényfelmérést a 2014. évre vonatkozóan?)

Kérem, válaszzon ki mindent, ami érvényes:

 Intézményvezető

 Tagintézmény-vezető(k) (ha releváns)

 Intézményegység-vezető(k) (ha releváns)

 Intézményvezető helyettes(ek)

 Munkaközösség vezetők

 Gyakorló pedagógusok

 Gyermekek, tanulók

 Szülők

 Fenntartó képviselője

Egyéb, éspedig::  

25 [cs03k04]23. Kérjük, becsülje meg, hogy összességében a pedagógus kollégák körülbelül hány százaléka vett részt az
igényfelmérés kérdéseinek megválaszolásában? (%) *

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° A válasz volt Y'Igen' kérdésnél '22 [cs03k01]' (20. Kitöltötték-e Önök a pedagógiai intézet által küldött igényfelmérést a 2014. évre vonatkozóan?)

Kérem, írja ide a válaszát:

 

26 [cs03k05]24. Ön szerint a köznevelés mely szereplőinek igényeit felmérve lehet hatékony és megalapozott az igényfelmérés?

Kérem, válaszzon ki mindent, ami érvényes:

 Pedagógusok

 Munkaközösség-vezetők

 Tagintézmény-vezetők / intézményegység-vezetők

 Intézményvezetők

 Fenntartó képviselője

Egyéb, éspedig::  
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27 [cs03k06]25. Ön szerint a 2014. év igényfelmérésekor a kitöltéshez rendelkezésre álló idő... *

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° A válasz volt Y'Igen' kérdésnél '22 [cs03k01]' (20. Kitöltötték-e Önök a pedagógiai intézet által küldött igényfelmérést a 2014. évre vonatkozóan?)

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 …túl hosszú volt

 …éppen megfelelő volt

 …túl rövid volt

 Nem tudom, nem emlékszem

28 [cs03k07]26. Mi a véleménye az igényfelmérés kitöltésének optimális időszakáról? Kérjük, válasszon az alábbiak közül!

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 Ha az igényfelmérés naptári/költségvetési évhez kötődik, amelynek felvételére az adott év elején, január-februárban kerül sor.

 Ha az igényfelmérés naptári/költségvetési évhez kötődik, amelynek felvételére a megelőző év végén, november-decemberben kerül sor.

 Ha az igényfelmérés a tanévhez kötődik, amelynek felvételére a megelőző tanév végén, május-júniusban kerül sor.

 Ha az igényfelmérés a tanévhez kötődik, amelynek felvételére az adott tanév elején, augusztus-szeptemberben kerül sor.

 Ha egy-egy igényfelmérés naptári/költségvetési évhez kötődik, de azt félévenként kell pontosan megtervezni, és az igényfelmérésre közvetlenül az adott félévet megelőzően,

a november-decemberi, illetve május-júniusi időszakban, évente két alkalommal kerül sor, illeszkedve a tanévek féléves ciklusaihoz is.

 Nem tudom eldönteni, nincs válasz

29 [cs03k08]27. Jónak tartaná-e, ha az igényfelmérés országosan egységes kérdőív alapján valósulna meg?

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 Igen

 Nem

30 [cs03k09]28. Kérjük, jelölje meg, hogy az igényfelmérésben való intézményi részvétel - akár jogszabályban rögzített -
kötelezővé tételével kapcsolatban egyetért-e az alábbi állításokkal!

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:

 Egyetértek Nem értek egyet Nem tudom, nincs válasz

A kötelezővé tétel
nagymértékben segítené a
pedagógiai intézetek számára a
szakmai szolgáltatások
tervezését.

A kötelezővé tétel nem
befolyásolná az intézmények
kitöltési hajlandóságát.

A kötelező jelleg és a magasabb
kitöltési arány a költségvetés
várható növekedését vonná maga
után.

A kötelezővé tétel csökkentené
az intézmények őszinte
válaszadását.
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A pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybe vétele

31 [cs04k01a]29a.
Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanévben az alábbiak közül mely területeken vettek igénybe pedagógiai szakmai szolgáltatást!

Kérjük – amennyiben vettek igénybe ilyen szolgáltatást – jelölje meg, hogy mennyire ítéli azokat hasznosnak az intézményük
szakmai működése szempontjából!

Szaktanácsadás, tantárgygondozás

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° Válasz NEM volt 0'Egyáltalán nem vettünk igénybe pedagógiai szakmai szolgáltatást.' kérdésnél '12 [cs02k01]' (11. Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanév során milyen pedagógiai

szakmai szolgáltatóktól vett igénybe az Önök intézménye pedagógiai szakmai szolgáltatást?)

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:

 
Nem igényeltünk

ilyen
szolgáltatást

Igényeltünk, de
nem vettünk

igénybe

Igénybe vettünk
ilyen

szolgáltatást
 

Egyáltalán
nem

hasznos

Inkább
nem

hasznos
Inkább

hasznos
Rendkívül
hasznos

Nevelési és tantárgypedagógiai módszerek,
eszközök, eljárások megismerése

 

Intézményi dokumentumok elkészítésének és
alkalmazásának segítése, elemzése

 

Alkalmazott pedagógiai módszerek és fejlesztő
tevékenységek elemzése, értékelése, segítése

 

Nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök,
nevelési-oktatási programok kiválasztásának
segítése

 

Egyéni szakmai tanácsadás igénybevétele  

32 [cs04k01b]29b.
Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanévben az alábbiak közül mely területeken vettek igénybe pedagógiai szakmai szolgáltatást!

Kérjük – amennyiben vettek igénybe ilyen szolgáltatást – jelölje meg, hogy mennyire ítéli azokat hasznosnak az intézményük
szakmai működése szempontjából!

Pedagógiai értékelés

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° Válasz NEM volt 0'Egyáltalán nem vettünk igénybe pedagógiai szakmai szolgáltatást.' kérdésnél '12 [cs02k01]' (11. Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanév során milyen pedagógiai

szakmai szolgáltatóktól vett igénybe az Önök intézménye pedagógiai szakmai szolgáltatást?)

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:

 

Nem
igényeltünk

ilyen
szolgáltatást

Igényeltünk,
de nem
vettünk
igénybe

Igénybe
vettünk ilyen
szolgáltatást

 
Egyáltalán

nem
hasznos

Inkább
nem

hasznos
Inkább

hasznos
Rendkívül
hasznos

Pedagógiai mérési rendszerekkel, eszközök használatával
kapcsolatos tanácsadás

 

Pedagógiai Intézet által kidolgozott feladatbankok és
mérőeszközök használata

 

Nevelési-oktatási tevékenységük belső pedagógiai
értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás

 

A pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását
követően az intézményfejlesztést támogató szakmai
szolgáltatások igénybe vétele

 

Pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és
módszerek megismerése

 

33 [cs04k01c]29c.
Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanévben az alábbiak közül mely területeken vettek igénybe pedagógiai szakmai szolgáltatást!

Kérjük – amennyiben vettek igénybe ilyen szolgáltatást – jelölje meg, hogy mennyire ítéli azokat hasznosnak az intézményük
szakmai működése szempontjából!

Tanügy-igazgatási szolgáltatás

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° Válasz NEM volt 0'Egyáltalán nem vettünk igénybe pedagógiai szakmai szolgáltatást.' kérdésnél '12 [cs02k01]' (11. Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanév során milyen pedagógiai

szakmai szolgáltatóktól vett igénybe az Önök intézménye pedagógiai szakmai szolgáltatást?)

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:

 
Nem igényeltünk

ilyen
szolgáltatást

Igényeltünk, de
nem vettünk

igénybe

Igénybe vettünk
ilyen

szolgáltatást
 

Egyáltalán
nem

hasznos

Inkább
nem

hasznos
Inkább

hasznos
Rendkívül
hasznos

Gazdasági, jogi, pénzügyi, tervezési
információkhoz való hozzáférés a Pedagógiai
Intézeten keresztül
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34 [cs04k01d]29d.
Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanévben az alábbiak közül mely területeken vettek igénybe pedagógiai szakmai szolgáltatást!

Kérjük – amennyiben vettek igénybe ilyen szolgáltatást – jelölje meg, hogy mennyire ítéli azokat hasznosnak az intézményük
szakmai működése szempontjából!

Pedagógiai tájékoztatás

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° Válasz NEM volt 0'Egyáltalán nem vettünk igénybe pedagógiai szakmai szolgáltatást.' kérdésnél '12 [cs02k01]' (11. Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanév során milyen pedagógiai

szakmai szolgáltatóktól vett igénybe az Önök intézménye pedagógiai szakmai szolgáltatást?)

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:

 Nem igényeltünk
ilyen szolgáltatást

Igényeltünk, de
nem vettünk

igénybe

Igénybe vettünk
ilyen

szolgáltatást
 

Egyáltalán
nem

hasznos

Inkább
nem

hasznos
Inkább

hasznos
Rendkívül
hasznos

Oktatástechnikai és oktatástechnológiai
módszertani támogatás igénybe vétele

 

Szakmódszertani tájékoztatók, segédletek
és kiadványok

 

Együttműködés a könyvtárpedagógiai munka
fejlesztése érdekében

 

35 [cs04k01e]29e.
Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanévben az alábbiak közül mely területeken vettek igénybe pedagógiai szakmai szolgáltatást!

Kérjük – amennyiben vettek igénybe ilyen szolgáltatást – jelölje meg, hogy mennyire ítéli azokat hasznosnak az intézményük
szakmai működése szempontjából!

Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° Válasz NEM volt 0'Egyáltalán nem vettünk igénybe pedagógiai szakmai szolgáltatást.' kérdésnél '12 [cs02k01]' (11. Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanév során milyen pedagógiai

szakmai szolgáltatóktól vett igénybe az Önök intézménye pedagógiai szakmai szolgáltatást?)

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:

 

Nem
igényeltünk

ilyen
szolgáltatást

Igényeltünk, de
nem vettünk

igénybe

Igénybe
vettünk ilyen
szolgáltatást

 
Egyáltalán

nem
hasznos

Inkább
nem

hasznos
Inkább

hasznos
Rendkívül
hasznos

Részvétel a Pedagógiai Intézet által szervezett
tanácskozásokon, szakmai napokon

 

Részvétel a Pedagógiai Intézet által szervezett Önökhöz
kihelyezett továbbképzés(ek)en

 

Részvétel a Pedagógiai Intézet által szervezett másutt
megrendezett továbbképzés(ek)en

 

Bekapcsolódás a Pedagógiai Intézetek bevonásával,
kezdeményezésére lebonyolított kutatásokba,
pedagógiai kísérletekbe

 

Részvétel a pedagógiai intézetek bevonásával,
kezdeményezésével megvalósuló pályázatokban

 

36 [cs04k01f]29f.
Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanévben az alábbiak közül mely területeken vettek igénybe pedagógiai szakmai szolgáltatást!

Kérjük – amennyiben vettek igénybe ilyen szolgáltatást – jelölje meg, hogy mennyire ítéli azokat hasznosnak az intézményük
szakmai működése szempontjából!

Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° Válasz NEM volt 0'Egyáltalán nem vettünk igénybe pedagógiai szakmai szolgáltatást.' kérdésnél '12 [cs02k01]' (11. Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanév során milyen pedagógiai

szakmai szolgáltatóktól vett igénybe az Önök intézménye pedagógiai szakmai szolgáltatást?)

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:

 
Nem igényeltünk

ilyen
szolgáltatást

Igényeltünk, de
nem vettünk

igénybe

Igénybe vettünk
ilyen

szolgáltatást
 

Egyáltalán
nem

hasznos

Inkább
nem

hasznos
Inkább

hasznos
Rendkívül
hasznos

Pedagógiai Intézet szervezésében lebonyolításra
kerülő szaktárgyi tanulmányi versenyeken való
részvétel

 

Pedagógiai Intézet szervezésében lebonyolításra
kerülő művészeti versenyeken való részvétel

 

Pedagógiai Intézet szervezésében lebonyolításra
kerülő sportversenyek való részvétel

 

Pedagógiai Intézet szervezésében lebonyolításra
kerülő egyéb versenyeken való részvétel
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37 [cs04k01g]29g.
Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanévben az alábbiak közül mely területeken vettek igénybe pedagógiai szakmai szolgáltatást!

Kérjük – amennyiben vettek igénybe ilyen szolgáltatást – jelölje meg, hogy mennyire ítéli azokat hasznosnak az intézményük
szakmai működése szempontjából!

Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° Válasz NEM volt 0'Egyáltalán nem vettünk igénybe pedagógiai szakmai szolgáltatást.' kérdésnél '12 [cs02k01]' (11. Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanév során milyen pedagógiai
szakmai szolgáltatóktól vett igénybe az Önök intézménye pedagógiai szakmai szolgáltatást?)

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:

 

Nem
igényeltünk

ilyen
szolgáltatást

Igényeltünk, de
nem vettünk

igénybe

Igénybe
vettünk ilyen
szolgáltatást

 
Egyáltalán

nem
hasznos

Inkább
nem

hasznos
Inkább

hasznos
Rendkívül
hasznos

Tanulók és a diákönkormányzat tájékoztatása a
Pedagógiai Intézet által

 

Fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, illetve
a diákönkormányzatok és az őket segítő pedagógusok
számára

 

Diákjogi tanácsadás igénybevétele  

38 [cs04k02]30. A fentieken túl milyen szolgáltatás(oka)t vettek még igénybe az elmúlt két tanév során valamely pedagógiai
intézettől?

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° Válasz NEM volt Y kérdésnél '12 [cs02k01]' (11. Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanév során milyen pedagógiai szakmai szolgáltatóktól vett igénybe az Önök intézménye pedagógiai

szakmai szolgáltatást?)

Kérem, írja ide a válaszát:

 

39 [cs04k03]31. A fentieken túl milyen szolgáltatás(oka)t vettek volna még igénybe pedagógiai intézettől, amelyeket nem tudtak
biztosítani?

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° Válasz NEM volt Y kérdésnél '12 [cs02k01]' (11. Kérjük, jelölje meg, hogy az elmúlt tanév során milyen pedagógiai szakmai szolgáltatóktól vett igénybe az Önök intézménye pedagógiai

szakmai szolgáltatást?)

Kérem, írja ide a válaszát:
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A pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetése

40 [cs04k04]32. Milyennek ítéli a pedagógiai intézet által nyújtott szolgáltatások színvonalát az alábbi területeken?

Kérem, írjon be egy számot 1 és 10 között minden cikkhez:

 
Milyennek ítéli a szolgáltatás általános

színvonalát?
1 = fejlesztendőnek
2 = megfelelőnek

3 = kiemelkedőnek
9 = nem tudom megítélni

Melyik területen lenne elsődlegesen szükség a
fejlesztésre?

0 = nincs szükség fejlesztésre 
1 = humánerőforrás létszáma

2 = humánerőforrás szakmai kompetenciája
3 = infrastruktúra
4 = finanszírozás

5 = kommunikáció, marketing
9 = nem tudom megítélni

Szaktanácsadás, tantárgygondozás   

Pedagógiai értékelés   

Pedagógiai tájékoztatás   

Tanügy-igazgatási szolgáltatás   

Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének
segítése, szervezése

  

Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése és
összehangolása

  

Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat   

41 [cs04k05]33. Ön szerint melyik modell működhetne a leginkább az alábbiak közül a nemzetiségi pedagógiai-szakmai
szolgáltatások ellátása esetében?

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° A válasz volt Y'Igen' kérdésnél '3 [cs01k03]' (3. Kérjük, adja meg, ellát-e nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat az Önök intézménye!)

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 A nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások biztosítását országosan szerveznék meg és egy budapesti központ megkeresésével lehetne igénybe venni.

 A nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások biztosítását országosan egységes irányelvek alapján szerveznék meg, de az adott nemzetiség földrajzi elhelyezkedése

alapján egy már működő megyei pedagógiai intézet regionálisan látná el a szolgáltatást.

 A nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások biztosítását országosan egységes irányelvek alapján megyei / kerületi szinten szerveznék meg és minden megyében

elérhető lenne ilyen jellegű szolgáltatás valamennyi nemzetiség esetén egyaránt.

 Nem tudom, nincs válasz

42 [cs04k06]34. Előfordult-e már, hogy köznevelés-fejlesztési pályázatok elkészítéséhez a Pedagógóiai Intézettől vett igénybe
segítséget?

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 Igen

 Nem

43 [cs04k07]35. Igénybe venne-e segítséget (a továbbiakban is) a Pedagógiai Intézettől köznevelés-fejlesztési pályázatok
elkészítéséhez?

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 Igen

 Nem

44 [cs04k08]36. A pályázatírás mely szakaszában venné igénybe a Pedagógiai Intézet segítségét?

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° A válasz volt Y'Igen' kérdésnél '43 [cs04k07]' (35. Igénybe venne-e segítséget (a továbbiakban is) a Pedagógiai Intézettől köznevelés-fejlesztési pályázatok elkészítéséhez?)

Kérem, válaszzon ki mindent, ami érvényes:

 Pályázatfigyelés, pályázati lehetőségek ajánlása

 Pályáztatás menetével kapcsolatos gyakorlati információk biztosítása

 Tanácsadás a pályázati anyagok szakmai / tartalmi összeállításához

 Tanácsadás a megnyert pályázatok szakmai lebonyolításával kapcsolatban

 Tanácsadás a megnyert pályázatok pénzügyi elszámolásával kapcsolatban

Egyéb, éspedig::  
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45 [cs04k09]37. Az Önök intézménye milyen szolgáltatásokat igényelne a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók részére
nyújtott nevelési és tanítási-tanulási folyamat támogatásával kapcsolatban?

Kérem, válaszzon ki mindent, ami érvényes:

 A szakszolgálat szakemberének bevonása, konzultáció

 Személyes tanácsadás igénybe vétele szaktanácsadótól

 Esetmegbeszélő csoport a pedagógusok részvételével

 Esetmegbeszélő csoport a pedagógusok, szülők, tanulók részvételével

 Szakmai, módszertani képzés a pedagógusok részvételével

 Speciális tréning szervezése a pedagógusok részvételével

 Tematikusan szervezett műhelymunka a pedagógusok számára

 Tematikusan szervezett konferencia a pedagógusok számára

Egyéb, éspedig::  

46 [cs04k10]38. Az Önök intézménye milyen szolgáltatásokat igényelne konfliktuskezelési gyakorlatuk színvonalasabbá tétele
érdekében?

Kérem, válaszzon ki mindent, ami érvényes:

 Konfliktuskezelési képzés, tréning a kollégák számára

 Konfliktuskezelési képzés, tréning a vezetők számára

 Konfliktuskezelési tréning a gyermekek / tanulók számára

 Konfliktuskezelési tanácsadás a kollégák számára

 Konfliktuskezelési tanácsadás a vezetők számára

 Konfliktuskezelési szakemberek bevonása az iskolában jelentkező konkrét konfliktusok esetén

 Konfliktuskezeléssel kapcsolatos jó gyakorlatok, módszerek megismerésére, megosztására szervezett műhelymunkák, workshopok

 Online tudásközpont, tudásmegosztó-felület segítségével kapott anonim tanácsadás

Egyéb, éspedig::  

47 [cs04k11]39. Az Önök intézménye milyen szolgáltatásokat igényelne az országos pedagógiai mérési-értékelési eredményekhez
kapcsolódóan?

Kérem, válaszzon ki mindent, ami érvényes:

 Előadás, tájékoztatás az országos kompetenciamérés eredményeinek a nevelési-oktatási folyamatban történő fejlesztő célú felhasználásáról.

 Az országos kompetenciamérés eredményeinek a nevelési-oktatási folyamatban történő fejlesztő célú felhasználásának segítése, mentorálása.

 Az országos kompetenciamérés feldolgozásához kapcsolódó módszertani továbbképzés

 Az országos kompetenciamérés feldolgozásával foglalkozók számára szervezett műhelymunka

Egyéb, éspedig::  
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48 [cs04k12]40.
Kérjük, jelölje meg, hogy jelenleg igénybe veszik-e az alábbi szolgáltatás típusokat?

Kérjük, jelölje meg azt IS, hogy amennyiben a pedagógiai intézmény a jövőben biztosítani fogja a szolgáltatást, akkor Önök
igénybe fogják-e venni?

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:

 
Jelenleg igénybe

veszünk ilyen
szolgáltatást

Jelenleg nem veszünk
igénybe ilyen
szolgáltatást

 
Igénybe venném a

szolgáltatást, ha lenne rá
lehetőségem

Nem venném igénybe a szolgáltatást
még akkor sem, ha lenne rá

lehetőségem

Intézményvezetők számára nyújtott
személyre szabott tanácsadás (vezetői
coaching)

 

Pedagógusok számára nyújtott személyre
szabott tanácsadás (pedagógus coaching)

 

Esetmegbeszélő csoportok szervezése
intézményvezetők számára

 

Esetmegbeszélő csoportok szervezése
pedagógusok számára

 

Szupervízióval támogatott csoportok
szervezése intézményvezetők számára

 

Szupervízióval támogatott csoportok
szervezése pedagógusok számára

 

Pályázatírás támogatása  

Pedagógus portfólió készítés, pedagógus
minősítési eljárásra való felkészülés
támogatása

 

Pályaorientációs tájékoztatás a diákok,
szülők számára

 

Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
támogatása

 

Egyéb  

49 [cs04k12e]40e. Egyéb esetén

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

°

-------- Scenario 1 --------

A válasz volt 1'Igénybe venném a szolgáltatást, ha lenne rá lehetőségem' kérdésnél '48 [cs04k12]' (40. Kérjük, jelölje meg, hogy jelenleg igénybe veszik-e az alábbi szolgáltatás típusokat?

Kérjük, jelölje meg azt IS, hogy amennyiben a pedagógiai intézmény a jövőben biztosítani fogja a szolgáltatást, akkor Önök igénybe fogják-e venni? (Egyéb 2 címke))

-------- vagy Scenario 2 --------

A válasz volt 1'Igénybe venném a szolgáltatást, ha lenne rá lehetőségem' kérdésnél '48 [cs04k12]' (40. Kérjük, jelölje meg, hogy jelenleg igénybe veszik-e az alábbi szolgáltatás típusokat?
Kérjük, jelölje meg azt IS, hogy amennyiben a pedagógiai intézmény a jövőben biztosítani fogja a szolgáltatást, akkor Önök igénybe fogják-e venni? (Egyéb 2 címke))

Kérem, írja ide a válaszát:

 

50 [cs04k13]41. Kérjük, adja meg, hogy az eddig a kérdőívben említettet szolgáltatásokon kívül milyen további szolgáltatásokat
vesznek igénybe a Pedagógiai Intézettől!

Kérem, írja ide a válaszait:

1.  

2.  

3.  

51 [cs04k14]42. Mennyire tartja fontosnak a gyakornok, pályakezdő pedagógusok szakmai támogatására irányuló alábbi
tevékenységek támogatását a pedagógiai intézet által?

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:

 
Nagyon fontos Fontos

Nem fontos, megoldjuk
magunk

Nincs szükség ilyen
szolgáltatásra Nem tudom megítélni

Gyakornok, pályakezdő
kollégához mentor közvetítése.

Mentortanárok szakmai
felkészítése, támogatása.

Gyakornok, pályakezdő
pedagógusok számára egyéni
tanácsadás közvetítése a
mentoráláson túl.

Gyakornok, pályakezdő
pedagógusok intézményközi
műhelyeinek megszervezése.

Gyakornok, pályakezdő
pedagógusok intézményközi
hospitálási lehetőségeinek
megszervezése.
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52 [cs04k15]43. Kérjük, jelölje meg, hogy véleménye szerint az Önök intézményének alábbi adottságai milyen mértékben
akadályozzák a szakmai szolgáltatók által szervezett továbbképzéseken való részvétel?

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:

 Teljes mértékben akadályozza Kis mértékben akadályozza Egyáltalán nem akadályozza Nem tudom megítélni

A továbbképzést nem helyben
szervezik, nem áll
rendelkezésünkre utazási költség.

A továbbképzésen részt vevő
pedagógusaink helyettesítésének
nehézségei.

Saját plusz (pl. alapítványi,
pályázati) források hiánya.

A képzési kínálathoz képest a
túlképzett pedagógusaink magas
aránya.

A pedagógusaink nem megfelelő
informáltsága az igénybe vehető
továbbképzésekről.

Pedagógusaink magánéleti és
szakmai életének
összehangolásából fakadó
nehézségek.

A képzési kínálatban nincsenek a
pedagógusaink számára megfelelő
továbbképzések.
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A pedagógiai szakmai szolgáltatások költségvetési kerete

53 [cs05k01]44. Kérjük, becsülje meg, hogy az intézménye által 2013. évben igénybe vett pedagógiai szakmai szolgáltatások teljes
összege mekkora költségvetési tételt jelenthetett!

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 200 ezer Ft alatt.

 200-500 ezer Ft között.

 500 ezer – 1 millió Ft között.

 1-2 millió Ft között.

 2-5 millió Ft között.

 5 millió Ft fölött.

 Bár igénybe vettünk szakmai szolágáltatást, nem tudom becsülni a kifizetett összeget.

 Nem vettünk igénybe szakmai szolgáltatást.

 Nincs válasz.

54 [cs05k02]45. Rendelkezésükre állt-e a 2013. évben szakmai szolgáltatásokra fordítható pályázati forrásból származó keret?

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 Igen

 Nem

55 [cs05k03]46. Kérjük, becsülje meg ennek nagyságrendjét!

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° A válasz volt Y'Igen' kérdésnél '54 [cs05k02]' (45. Rendelkezésükre állt-e a 2013. évben szakmai szolgáltatásokra fordítható pályázati forrásból származó keret? )

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 200 ezer Ft alatt.

 200-500 ezer Ft között.

 500 ezer – 1 millió Ft között.

 1-2 millió Ft között.

 2-5 millió Ft között.

 5 millió Ft fölött.

 Nem tudom megbecsülni.

 Nincs válasz.
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Szaktanácsadói, tantárgygondozói szolgáltatások igénybe vétele

56 [cs06k01]47. Megítélése szerint milyen szerepet kell betöltenie a pedagógiai intézeteknek a szaktanácsadói szolgáltatásokkal
kapcsolatosan?

Kérem, válaszzon ki mindent, ami érvényes:

 Szaktanácsadók képzése, továbbképzése.

 A szaktanácsadói névjegyzék kezelése (felvétel a névjegyzékre, törlés a névjegyzékről)

 A közoktatási intézmények szaktanácsadás iránti igényeinek felmérése.

 Intézmény / pedagógus igényeihez legjobban illeszkedő szaktanácsadó ajánlása.

 A szaktanácsadók küldése a minősítések mentén javasolt intézménybe és/vagy pedagógushoz.

 A szaktanácsadók munkájának minőségbiztosítása.

 A szaktanácsadók munkájával kapcsolatos intézményi, pedagógusi vélemények, visszajelzések gyűjtése, értékelése, visszacsatolása.

 A szaktanácsadók munkájának ellenőrzése, minősítése.

 A szaktanácsadók költségtérítésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása.

 Nem tudom megítélni.

 Nincs válasz.

57 [cs06k01a]48. Ön szerint a szaktanácsadói rendszer kiépülését követően a pedagógusokat milyen gyakran keresse fel
tantárgygondozó szaktanácsadó?

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:

 Évente
kétszer Évente Kétévente

Háromévente
vagy ritkábban

Nem kell
meghatározni
/ igény szerint

Nincs rá
szükség

Nem tudom
megítélni

Gyakornok (pályakezdő pedagógus)

Pedagógus 1. szinten lévő pedagógus

Pedagógus 2. szinten lévő pedagógus

Mesterpedagógus

58 [cs06k02a]49. Milyen gyakran igényelné az Önök intézménye az alábbi szaktanácsadók látogatását?

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° A válasz volt Y'Igen' kérdésnél '3 [cs01k03]' (3. Kérjük, adja meg, ellát-e nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat az Önök intézménye!)

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:

 Évente
kétszer Évente Kétévente

Háromévente
vagy ritkábban

Nem kell
meghatározni/igény

szerint
Nincs rá
szükség

Nem tudom
megítélni

Nemzetiségi nevelést támogató
szaktanácsadó

Konfliktuskezelési szaktanácsadó

Pedagógiai mérés-értékelési
tanácsadó

Kiemelt bánásmódot érdemlő
gyermekek nevelését támogató
szaktanácsadó

Halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek nevelését támogató
szaktanácsadói

Információs és kommunikációs
technológiák használatát támogató
szaktanácsadó

Intézményvezetői szaktanácsadó

59 [cs06k02b]49. Milyen gyakran igényelné az Önök intézménye az alábbi szaktanácsadók látogatását?

Csak akkor válaszoljon erre a kérdésre, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

° A válasz volt N'Nem' kérdésnél '3 [cs01k03]' (3. Kérjük, adja meg, ellát-e nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat az Önök intézménye!)

Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:

 Évente
kétszer Évente Kétévente

Háromévente
vagy ritkábban

Nem kell
meghatározni
/ igény szerint

Nincs rá
szükség

Nem tudom
megítélni

Konfliktuskezelési szaktanácsadó

Pedagógiai mérés-értékelési tanácsadó

Kiemelt bánásmódot érdemlő
gyermekek nevelését támogató
szaktanácsadó

Halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek nevelését támogató
szaktanácsadói

Információs és kommunikációs
technológiák használatát támogató
szaktanácsadó

Intézményvezetői szaktanácsadó
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60 [cs06k03]50. Megítélése szerint az Önök intézményének működésében fog-e problémát okozni, és ha igen, mekkorát, hogy
kollégái szaktanácsadói, szakértői munkát is fognak végezni?

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 Nem fog problémát okozni számunkra, mert jelenleg nincs olyan kolléga, aki elvégezte volna a szaktanácsadói vagy szakértői képzést.

 Nem fog problémát okozni számunkra annak ellenére, hogy vannak, akik elvégezték vagy el fogják végezni a szaktanácsadói vagy a szakértői képzést.

 Kismértékű problémát fog okozni számunkra, például az órarend összeállításában, helyettesítések megszervezésében.

 Nagymértékű problémát fog okozni számunkra, például a nevelőtestületen belül megsokasodó konfliktushelyzetek miatt

 Megoldhatatlan problémát fog okozni számunkra, a szaktanácsadó és szakértő kollégák leterheltsége, illetve intézményi távolléte miatt.

 Nem tudom megítélni.

61 [cs06k04]51. Ön szerint a pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerének átalakítása során mit kell mindenképpen
prioritásként kezelni?

Kérem, írja ide a válaszát:
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Válaszait köszönjük!

01.01.1970 – 01:00

Kérdőív elküldése

Köszönjük, hogy kitöltötte a kérdőívet.


