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E A T A  E U R Ó P A I  T R A N Z A K C I Ó A N A L I T I K U S  E G Y E S Ü L E T  

 

TA OKTATÁSI/NEVELÉSI TERÜLET PONTOZÁSI LAP 

 

 

Jelölt:         Dátum:      
 

Az alábbi leírások mindegyikét ötfokú skálán értékeljük. Válassza azt a számot, amely a legjobban leírja a jelölt 

teljesítményét! 

 

 
1. TA oktatói személyes és szakmai identitás 

5 TA oktatóként képes megfogalmazni és megvitatni koherens személyes és szociális koncepcióját; 

azok összhangban állnak a TA filozófiájával, etikájával és gyakorlatával. 

3  oktatási koncepciója kapcsolatban van a TA filozófiájával, etikájával és gyakorlatával 

1  személyes oktatási koncepciója kevéssé kötődik a TA filozófiájához, etikájához és gyakorlatához 

 

2. Kulturális és szociális tényezők, valamint azok tanulásra gyakorolt hatásának ismerete 

5  gyakorlata tükrözi a történelmi, a kulturális, a szociális nézőpontok figyelembevételét; aktívan 

támogatja az empowerment-t 

3  ismeri a történelmi, a kulturális és a szociális tényezőket; gyakorlata facilitálja az empowerment-t 

1  ismeri a történelmi, a kulturális és a szociális tényezőket; de alig veszi figyelembe azokat a 

gyakorlatban 

 

3. Én+/Te+ modellű oktatási/nevelési kapcsolat, oktatási szövetség és önreflektív gyakorlat 

5  magas szintű kollaboratív munkát mutat be, amely a kölcsönös tiszteleten, empátián és a fejlődést 

elősegítő önreflexión alapul 

3  mérsékelt tanúbizonyságot tesz a kölcsönös tiszteleten alapuló együttes munkáról, empátiáról; és a 

fejlődést elősegítő önreflexióról  

1  kevés utalás +/+ kapcsolatra és pozitív munkamódra 

 

4. A kliens és környezeti szükségletek becslése; rövid-és hosszútávú programtervezés 
5  széleskörű oktatási és fejlődési szükségletek pontos felismerése; egyének és csoportok számára is 

az optimális tanulást elősegítő, kreatív és gyakorlati programtervezés 

3  sokféle oktatási és fejlődési szükségletek felismerése; megfelelő, pozitív végkimenetelhez vezető 

tervezés 

1  kevés utalás megfelelő becslésre és tervezésre 

 

5. Megfelelő célkitűzés a szerződésben 

5  a célok összhangban állnak a TA és oktatási/nevelési filozófiával; a kontextust figyelembe veszik 

és elősegítik a résztvevők tanulását és fejlődését. A szerződés többoldalú, elősegíti az együttműködést és 

autonómiát. 

3  nyomokban tükröződik a célok megfelelő volta, és a szerződés elősegíti azok megvalósulását 

1  kevés ismeret a megfelelő és hatékony célkitűzés és szerződés bonyolultságáról 

 

6. A TA oktatási/nevelési stratégiák kivitelezésének hatékonysága; az intervenciók 

fontosságának ismerete; a folyamat értékelésére való fogékonyság 

5  a TA fogalmak implicit és explicit alkalmazása a tanulás, a fejlődés elősegítésére. Széleskörű 

módszertan a tanulási/fejlődési szükségletek és stílusok figyelembe vételeléhez, a pozitív eredmény elérése 

céljából a folyamatok felismerése és kezelése, visszajelzésre és értékelésre való fogékonyság 

3  a tanulás, a fejlődés elősegítésére létrehozott program kivitelezése valamelyest tükrözi a TA 

fogalmak megértését, azzal összhangban áll, a jelölt jártasságot mutat. A TA korlátozott alkalmazása. A 

figyelem az értékelésen van. 

1  az alkalmazott technikák megértésének hiánya; a TA fogalmak alacsony szintű ismerete és kis 

mértékű  jártasság a TA alkalmazásában a tanulás/a fejlődés elősegítése céljából. Az értékelés minimális 

alkalmazása.  
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7. Kreativitás és kihívás 

5  magas szintű rugalmasság, intuíció és kreativitás; kreatív gondolkodás és gyakorlat. A kliens 

kihívás és támogatás iránti szükségletének felismerése 

3  a gyakorlatban mutatott rugalmasság és kreativitás; megfelelő támogatás és kihívás nyújtása a 

kliens számára  

1  alacsony szintű rugalmasság és/vagy kreatív gyakorlat; a technikák korlátozott köre 

 

8. Az oktatás/nevelés konceptualizálása a TA elmélet fogalmai szerint 

5  a TA fogalmak, megközelítések és a legújabb fejlemények széleskörű ismerete, megértése és 

alkalmazása. Képesség a kontextusnak megfelelő fogalom/modell kiválasztására, annak megvitatására. 

3  egy sor fogalom és megközelítés ismerete; mérsékelt képesség a megfelelő kiválasztására és 

alkalmazására 

1  fogalmak és megközelítések korlátozott alkalmazási köre; kevés megfontolás a választás mögött 

 

9. Oktatási és nevelési modellek, elméletek és kapcsolatuk a TA-val 

5  adott környezet oktatási, nevelési sajátosságainak átfogó ismerete (iskola/felnőttoktatás/szülői 

tréning stb.); kapcsolódó elméletek ismerete, képesség ezek TA-val való integrálására; képesség mind a 

TA, mind más megközelítések kritikai szemléletére 

3  különböző oktatási megközelítések megvitatása; korlátozott számú kritikai észrevétel 

megfogalmazása; mérsékelt képesség a TA elmélettel való integrációra 

1  korlátozott számú oktatási megközelítés ismerete; és ezek alacsony mértékű integrálása a TA-val 

 

10. Átfogó értékelés 
5  kompetens, magas szintű képességekkel rendelkező TA oktatónak mutatkozik: világos kapcsolat 

az elmélettől a gyakorlatig 

3  mérsékelt képességek 

1  korlátozott képességek  

 

A pontszámok iránymutatásként szolgálnak, a vizsgáztatók értékelése a végső döntés. Mindazonáltal 

az elutasítás automatikus: 1) ha a jelölt az összes vizsgáztatótól bármelyik kategóriában „1”-es 

értékelést kap; vagy 2) ha a vizsga össz pontszáma 25 vagy az alatti. 

 

 

Ha két vizsgáztató az elutasításra szavaz, a jelöltet elutasítják. (nem hívják a Folyamat-facilitátort.) 

 

 

A Folyamat-facilitátor egy olyan tapasztalt vizsgáztató, akinek célja a vizsgabizottság segítése a 

vizsgaülés során felmerülő problémák kezelésében. Bármelyik résztvevő, a vizsga bármelyik pontján 

kérheti a vizsga Elnökétől a Folyamat-facilitátor segítségét. A jelölt addig kérheti a vizsga során a 

vizsga Elnökétől a Folyamat-facilitátor segítségét, amíg a vizsgabizottság tagjai meg nem kezdik az 

egyéni értékelést. Ebben az időpontban az Elnök emlékezteti erre a jelöltet, valamint megkérdezi a 

Vizsgabizottságtól, hogy készen állnak-e az egyéni értékelésre. Ezután csak az Elnök vagy a Bizottság 

egyik tagja (az Elnökön keresztül) hívhatja segítségül a Folyamat-facilitátort.  

 

A Folyamat-facilitátor világos szerződést köt a Bizottsággal, és segít a Bizottságnak a 

döntéshozatalban. Ha nem születik döntés arról, hogy a jelölt megfelelt-e vagy sem, a Vizsga 

Szupervizort hívják segítségül. A Vizsga Szupervizor segíthet a Bizottságnak a döntéshozatalban, 

vagy elbocsátja a Bizottságot és új Bizottságot hív össze a jelölt ismételt vizsgáztatására. Sem a 

Folyamat-facilitátor, sem a Vizsga Szupervizor nem szavazhat. 
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A jelölt neve: 
 
VIZSGÁZTATÓ NEVE MEGFELELT ELUTASÍTOTT  

1.  (  ) (  ) ÖSSZ PONTSZÁM 

2. (  ) (  )  

3. (  ) (  )  

4. (  ) (  ) ÖSSZES ÁTLAG (ÖSSZ 

PONTSZÁM OSZTVA 4-GYEL                                 

) 

 

 


