HU
A ICT‐DRV minőségindikátorok a
technológiával támogatott képzés
vonatkozásában
WP 05  del: 13  last update: January 2015
www.project‐ictdrv.eu

A gépjárművezető‐képzés technológiával történő támogatásának magas fokú integrációját jelző
indikátorok meghatározása a ICT‐DRV projekt kiemelt célkitűzése. A jelen dokumentumban
bemutatott indikátorok ennélfogva az ICT‐DRV konzorcium által lefolytatott különböző lépések (pl. a
gépjárművezető‐képzés technológiával történő támogatása jelenlegi helyzetére irányuló kutatás, a
terület tudományos hátterének vizsgálata, az oktatók számára szükséges kompetenciák elemzése,
valamint a gépjárművezető‐képzés terén különböző képzésszervezési modellek alkalmazásával és
tesztelésével megvalósított kísérleti képzések lefolytatása) eredményeként lettek meghatározva.
Az ICT‐DRV minőségindikátorok az alábbi szempontrendszert veszik figyelembe:


1. minőségindikátor: Támogató és szabályozó jogi és szervezeti keret



2. minőségindikátor: Átfogó tájékoztatás és tanácsadás



3. minőségindikátor: Speciális képzettségű oktatók és foglalkozásvezetők



4. minőségindikátor: A tanulási eredmények megközelítésének alkalmazása



5. minőségindikátor: A tanulási folyamathoz hozzáadott érték biztosítása



6. minőségindikátor: Megfelelő és alapos oktatói és technológiai felület kialakítása



7. minőségindikátor: A CBT/SBT kurzusok folyamatos kiértékelése és továbbfejlesztése



8. minőségindikátor: Az SBT és CBT megvalósításával kapcsolatos kutatás, megosztás és
hálózatépítés

Ezek az indikátorok a technológiával történő támogatásnak a gépjárművezető‐képzésbe történő
magas fokú beépítése tekintetében megcélzott szituációkat foglalják magukban. Az indikátorok
továbbá az e‐tanulást és a szimulátoros képzést befolyásoló különböző dimenziókat alakító megfelelő
intézkedésekre tesznek javaslatokat. Míg egyes indikátorok a technológiával támogatott képzés vagy
általános képzés vonatkozásában meghatározott minőségmutatók esetén is hasonló formában
megjelennek – például a „Kutatás, tudásmegosztás és kapcsolattartás” indikátora –, addig más
indikátorok ettől külön kerültek megállapításra, mivel jelentős hatást gyakorolnak a projekt
keretében azonosított minőségbeli szempontokra.
Az ICT‐DRV minőségindikátorok a gépjárművezető‐képzésben érintett érdekelt felek valamennyi
csoportját figyelembe veszik. Ebbe beletartoznak a szakoktató‐ és képzőhelyek, a gépjárművezetők és
képviselőik, alkalmazottak, társadalmi partnerek, e‐tanulás és szimulátor‐/szoftverfejlesztők, e
területet vizsgáló kutatók, hatóságok és döntéshozók is. Ezek az indikátorok a gépjárművezető‐
képzés technológiával történő támogatásának megvalósítására vonatkozó (meglévő) struktúrák és
megközelítések fejlesztését és értékelését (önvizsgálatát) elősegítő eszközökként szolgálnak.
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