BELSŐ - INTÉZMÉNYI KÉRDŐÍV
A REFERENCIA INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS NEVELŐTESTÜLETI
IGÉNYEK FELMÉRÉSÉRE
Kedves Kollégák!
Célunk, hogy referencia intézménnyé váljunk és szakmai szolgáltatásaink körét partnereink igényeinek figyelembevételével és saját lehetőségeink, adottságaink számbavételével tervezzük meg. Ehhez
kérjük a segítségeteket a mellékelt kérdőív kitöltésével.
A válaszok nem köteleznek bennünket semmire, e kérdőív segítségével tájékozódni szeretnénk a
referencia intézményi szolgáltatások megszervezésének belső, nevelőtestületi igényeiről, feltérképezve azokat a lehetőségeket, melyeket a kistérség közoktatási intézményeinek nyújthatnánk.
A kérdőívek feldolgozása után tájékoztatunk benneteket a felmérés eredményeiről, továbbá, az ott
elhangzó észrevételeiteket is beépítjük – lehetőség szerint – referencia intézményi szolgáltatásfejlesztési elképzeléseinkbe. Aktív együttműködéseteket előre is köszönjük!

1. Szolgáltatási terület: pedagógiai értékelés
1.1. Az alábbiak közül melyik szakmai szolgáltatást tudnánk nyújtani más intézményeknek? (Több választ is megjelölhetsz.)
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
Jó gyakorlatok elkészítésével, átadásával/átvételével kapcsolatos konzultáció
Egyéb:

2. Szolgáltatási terület: szaktanácsadás
2.1. Szívesen elvégeznél-e egy szaktanácsadói képzést, majd a referencia intézményi
kereteken belül vállalnál-e tanácsadói tevékenységet?
igen

nem

2.2. Amennyiben igen, akkor mely szakmai területen?
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3.

Szolgáltatási terület: pedagógiai tájékoztatás

3.1. Milyen területeken adhatnánk tájékoztatást? (Több választ is bejelölhetsz.)
Szakmai, pedagógiai, módszertani kérdéskörökben
Jó gyakorlatok átadásában, átvételében
Online felületek alkalmazásában, a hálózati tanulás lehetőségeinek kiaknázásában
Jogi, tanügyigazgatási területen
Pénzügyi kérdésekben
Egyik területen sem
egyéb:

3.2. Segítené-e a partner/lehetséges partner intézmények munkáját egy regionális
elektronikus adatbázis (honlap) létrehozása, amelynek feladata a jó gyakorlatokkal
kapcsolatos szakmai információk, adatok és mintadokumentumok gyűjtése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása lenne?
igen

nem

nem tudom

4. Szolgáltatási terület: igazgatási, pedagógiai szolgáltatás
4.1. Segítené-e más intézmények munkáját egy kistérségi pályázatfigyelő-rendszer
létrehozása és működtetése?
igen

nem

4.2. Egyetértesz-e azzal, hogy a szakmai szolgáltatások kiterjedjenek más intézmények
pályázatíró tevékenységének segítésére?
igen

nem

4.3. Az alábbiak közül melyik szakmai szolgáltatást tudnánk biztosítani? (Többet is
bejelölhetsz.)
Szakmai programok készítéséhez nyújtott szakértői segítség
Iskolaszerkezeti tanácsadás
Tájékoztató rendezvények, kistérségi konferenciák, értekezletek,
szakmai napok, bemutató órák látogatásával hospitálási lehetőség, műhelymunka
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Belső fejlesztő műhely, mentorok, segítő párok
Segédanyagok bemutatója, megismertetése, felhasználásuk segítése
Az intézményi dokumentáció ellenőrzésében, elkészítésében való közreműködés

5. Szolgáltatási terület: a pedagógusok képzésének, továbbképzésének szervezése
5.1. Vállajuk-e, ún. Referencia Intézményi Nap évenkénti megszervezését?
igen

nem

5.2. Vállajuk-e képzésekhez, továbbképzésekhez a helyszín biztosítását?
igen

nem

6. Szolgáltatási terület: tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése
6.1. Bővítsük-e az általunk szervezett kistérségi versenyek körét?
igen

nem

6.2. Amennyiben igen, akkor mely területen?

7. Szolgáltatási terület: tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat
7.1. Tudnánk-e biztosítani 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

8. Észrevételek, megjegyzések
8.1. Intézményünk a következő területen tudna szakmai segítséget adni. Jelöld x-szel,
amivel egyetértesz!

Intézménylátogatás, csoportos és egyéni hospitálás konzultációs lehetőséggel
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Az önfejlesztő gyakorlatok
Az adaptív tanulás stratégiájának alkalmazása
Horizontális tanulás regionális önszerveződéssel, innovációfejlesztés
Jó gyakorlatok, adaptálható minták komplex, innovatív, újszerű fejlesztési tartalmakkal

Az infokommunikációs technológiák alkalmazása
Iskolai gyakorlatban honosított sikeres megoldások, tanítási-oktatási innovációk, módszerek
8.2. Kérjük, ha van a témával kapcsolatban olyan észrevételed, megjegyzésed, kiegészítésed, amelyre a kérdőív kérdéseiben nem kérdeztünk rá, az alábbiakban tedd meg!

Köszönjük segítő együttműködésedet!
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