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HIDE MENU

Respondents: Total 69, Visible 69
Time used: Avg 00:33:03, Med 00:24:34

Filtering:
By filtering the respondent groups with help of
background variables or user IDs, you can
differentiate between various respondent group
results and make comparisons between respondent
groups. The filters you have set are valid until you
perform another filtering or remove the currently
active filters.
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Part B: Profesinis tobul÷jimas praeityje
Šie klausimai susiję su Jūsų profesinio tobul÷jimo patirtimi.
Select graph type:
Bar diagram

Select graph type:
Exploded pie diagram

Select graph type:
Exploded pie diagram

B4. Kas keliant kvalifikaciją praeityje Jus labiausiai nuvyl÷?
Total: 57
<< < 1 2 > >>
Respondent

Nesužinojau nieko naujo

1532804

Pasirinkimo trukumas. Ypac musu, ikimokyklinio ugdymo srityje dirbanciu psichologu galimybes bendroje ikimokyklnes
ugdymo sistemos srityje kelti kvalifikacija, tobuleti. Geros kokybes kursu - auksta kaina 9psichologijos srityje).

1465456

Lektorių d÷stomas seminarų turinys ne visada atspindedavo temą

1480184

Seminaro medziagos nekonkretumas.

1480532

nenuvyle, nes pasirinkau man aktualius seminarus.

1480693

-

1480842

Trūko naujoviu girdejau zinomas tiesas

1480831

Tolimoje praeityje kvalifikacijos kelimo kaip ir nebuvo...

1480976

Kartais temos kartojasi, norisi ir naujų metodikų, temų, atspindinčių nūdienos aktualijas.

1480676

pasikartojančios temos, vienodi, neįdomūs mokymo(si) metodai

1481252

Per mažai informacijos, nekompetetingi lektoriai, informacija sukiai pritaikoma praktikoje.

1481262

Ir anksčiau ir dabar už kvalifikacijos kursus tenka mok÷ti pačiai, tai n÷ra pigu, todel kartais idomių ir naudingų kursų tenka
atsisakyti.

1481529

viskas vyko teisingai, gerai

1482735

Neatitiko kokybes
Nor÷tusi, kad seminaruose gauta medžiaga ,informacija pad÷tų man mano darbe su vaikais ,palengvintų,pad÷tų įv.iškilusius
klausimus.

1483332

Nusivylimų nepatyriau

1485852

Informacijos neaktualumas.

1486473

1. Neataskingas lektorių požiūris. Medžiaga dažniausiai buvo parenkama jau žinoma, dažnai lektoriai nesugeb÷davo pateikti 1486584
medžiagos komentarų arba juos erzindavo užduodami klausimai.
2. Diskusijų nebuvimas.
Kartojasi lektoriai ir tos pačios temos, trūksta praktinio darbo gerosios darbo sklaidos

1486616

kai kurių lektorių skubotumas, tik teorinis klausimo išmanymas

1486762

praneš÷jų nekompetentingumas, aktualios tematikos stoka. labai mažai pateikiama gerų s÷kmingų pavyzdžių - pvz.
pateikiami prasti strateginiai planai , bet nei vieno gero ir pan.

1487202

Kursuose praleistas laikas tik d÷l reikalingų parašų, štampukų. Kursuose pateikta medžiaga dubliavosi su studijų programa,
neatskleid÷ naujų ugdymo tendencijų.

1487411

Nebuvo tokių atvejų

1488536

kai kurių lektorių prastas pasirengimas

1489148

d÷stoma medžiaga n÷ra nauja , tik ji susisteminta . Dažnai lektoriai remiasi tik savo nuomone. Per mažai praktiniams
darbams skiriama laiko.

1493783

turinys ne visada atitiko temą;
nevisada atitiko mano poreikius ta tema
kursų pravedimo lygis

1495436

daugelis dalykų kartojasi.

1496693

Kai kurių kursų buvo skambus pavadinimas, o turinys pasenęs ir tuščias.

1497190

kai triju ar dvieju dienu kursu medziaga buvo galima isdestyti per viena diena , o ne samoningai vilkinant isskaidoma i 3
dienas.Kur laiko vadyba ...

1497933

niekas

1499833

Vadovų vadybos kompetencijai kelti kursai yra aktualūs, bet dažnai (ypač ilgalaikai) ne itin racionaliai organizatorių surengti, 1512545
pateikiamos gan÷tinai plačios apimties namų darbų užduotys, kurios, gan÷tinai sunkai atliktos, "nus÷da stalčiuose". Daugiau
gerų lektorių ir aktualių žinių vadybos kursams!
kartais kursu pavadinimas atrodo aktualus,o perteikiama medziaga nuvilia,nebuna svarbi.

1506754

labai nepatinka kai didžioji laiko dalis pradžioje sugaištama įvadui, o svarbiausiems dalykams pritrūksta laiko.Mažai laiko
skiriama klausimams - atsakymams, praktinei veiklai. Kelti kvalifikaciją ikimokyklinio ugdymo pedagogams trugdo ir
netinkamas finansavimas (už seminarus mes priversti mok÷tis patys, nes mokinio krepšelis mažiukams neskiriamas, o
reikalavimai yra vienodi visiems pedagogams)

1519442

-

1525472

Teorija, kuri n÷ra susieta su praktika.

1525752

Skambūs seminarų pavadinimai, mažai praktin÷s naudos.

1526148

Kai sužinota medžiaga praktiškai nepanaudojama.

1526537

D÷stytojų negilios žinios, menkos žinios apie pedagogų praktiką.

1526992

Kartais kursai organizuojami tik tam, kad organizatoriai nori sau uzsideti pliusiuka

1528667

Negavau to, ko tikejausi

1532802

Seminaru turinys

1532795

seminaro vykdytojų ie lektorių neatsakingumas , seminaro temos pakeitimai

1531327

Negavau sau nieko naujo

1557417

Praktiniame darbe nelabai imanoma pritaikyti kokiu ziniu

1582517

Mažai naudingos informacijos, dažnai n÷ra padalomosios medžiagos

1582686

Kvalifikacijos kursai organizuojami pagal įsigal÷jusį principą -,, skaitau " ,d÷stau kursą tam, kad man reikia pliusą pad÷ti,
klausausi to kas d÷stoma taip pat kad pasid÷ti pliusą. Tiek tos realios naudos.

1582857

teorija atsieta nuo praktikos

1582900

Neretai kursuose išgirstame vis tą pačią medžiagą, lektoriai žinomi ir jų „tiesos“ taip pat. Kursuose labai daug teorijos, o kur
praktika.

1583236

Pasikartojančios temos ir panašūs pranešimai skirtinguose seminaruose.

1583318

Menkas lektorių profesionalumas, kursų metu pateikiama informacija nevisada atspind÷jo skelbtą temą

1583872

1. Dažniau d÷stoma teorija, mažiau aiškinama praktika
2. Ne visi d÷stytojai tinkamai pasirengę d÷styti

1584825

<< < 1 2 > >>

B5: Kokia patirtis, susijusi su kvalifikacijos k÷limu per pastaruosius metus buvo naudingiausia, įdomiausia?
Total: 59
<< < 1 2 > >>

Respondent

Gana aukšto lygio kursai organizuojami pakviečiant lektorius iš užsienio. Seminarai - praktikumai konkrečiomis temomis:
menų terapija, šeimos santykių metodikos taikymas ir pan. Jie, deje kainuoja pusę m÷nesinio atlyginimo.

1465456

Psichologiniai seminarai apie įstaigos darbuotojų problemų sprendimą.
Vadovo kvalifikacijos k÷limą.

1480184

Seminarai, kuriuose įgytos zinios buvo pritaikytos praktiskai.

1480532

apie pedagogines pletros projektu rengima.

1480693

-

1480842

Komandinio darbo ypatumų tobulinimas

1480831

Naujos, vadybin÷s žinios.

1480976

Įdomios psichlogin÷s temos, padedančios geriau pažinti vaiką. Taip pat patirtis kolektyvo formavimo, santykių pl÷tojimo
klausimais.

1480676

Aktuali ir įdomi vadybos ir nauja vadovų bei mokytojų atestacijos tematika, naudinga besiruošiant atestacijai ir mokytojų
vertinimui.

1481252

1. informacija teisiniais klausimais
2. Efektyvaus mąstymo pritaikymo galimybes įstaigoje
3. Anglų kalbos kursai
4. Atestacija

1481262

Naudingiausi buvo tie kursai, kuriuose mokiausi naujausių informacinių technologijų naudojimosi, arba tie, kurie tiesiogiai
siejosi su mano praktiniu darbu.

1481529

Autiko vedimo metodika

1482735

Kompiuterių kursai
Praktiniai pavyzdžiai,kuriuos galima panaudoti savo darbe
Zipio kursai

1483332

Seminarus ved÷ praktikai

1485852

vadyba

1486223

Viskas, kas susije su praktine veikla.

1486473

Darbas tarptautin÷se kvalifikacijos tobulinimo programose (darbas grup÷se, diskusijos, nuomonių pasikeitimai, bendrų
sprendimų pri÷mimai, nauja ir aktuali, įdomi informacija, tolesnis bendradarbiavimas pasibaigus kursams).

1486584

Komandos formavimo ypatumai, efektyvaus vadovavimo įgūdžiai, susipažinimas su Europos šalių švietimo sistema

1486616

naudingiausia tai, kas susiję su praktiniais problemų sprendimo aspektais.

1486762

praktikų seminarai.

1487202

Labiausiai vertinų praktin÷s kolegų veiklos steb÷jimą, analizavimą bei dalyvavimą įvairaus pobūdžio darbo grup÷se.

1487411

Vadybin÷

1488536

paskaitų medžiaga, komandinis darbas

1489148

supažindinimas su kitų šalių ikimokykline pedagogika , praktiniu jų darbu .

1493783

mikčiojimo tema patiko, nors negaliu kol kas pritaikyti, nes neturiu tokių vaikų.

1495436

vadybos dalykai. kursuose teigiami dalykai, kurie nuo nūdienos labai skiriasi. Ikimokykliniu įstaigų finansavimo klausimai ir
t.t.

1496693

Labai patiko ilgalaikiai vadybos ir užsienio kalbos kursai. Juose buvo pateikta daug naudingos informacios, kurią s÷kmingai
taikau praktikoje.

1497190

ES finansuojami kompiuterinio rastingumo , uzsienio klb. , vadybos kursai.

1497933

Užsienio kalbos, kompiuterinio raštingumo

1498817

naujoves

1499833

Geriausi atsiliepimai būtų apie ilgalaikius anglų k. (org. Kaišiadorių Švietimo paslaugų centras) bei ECDL kompiuterinio
raštingumo kursus- d÷stomi profesionaliai, koncentruotai, aiškiai- be abejo, tai lektorių profesionalumo d÷ka.
D÷koju už d÷mesį

1512545

buvo naudingi ir idomus kompiuterinio rastingumo kursai,kursai apie stebejimo metoda,apie socialini darba su seima,darbas
grupelemis aptarint ivairias problemas.

1506754

VADYBOS , BENDRADARBIAVIMO, SVEIKATINGUMO, PSICHOLOGINIO POBŪDŽIO BEI SUSITIKIMAI SU ŠVIETIMO
IR MOKSLO MINISTERIJOS DARBUOTOJAIS DöL NŪDIENOS AKTUALIJŲ, PERSPEKTYVOS IKIMOKYKLINIAM
UGDYME.

1513585

įdomiausi seminarai būna tada kai juos veda su vaikais dirbantys pedagogai, o ne lektoriai iš centrų. Tuomet galima sužinoti
daug naudingų dalykų. Tokiuose seminaruose galima pamatyti ir nemažai praktin÷s veiklos.

1519442

praktine.galimybe savo veikloje pritaikyti gauta informacija

1525472

Kuri paremta praktika

1525752

reikalinga medžiaga, informacija mokytojų veiklos vertintojų rengimo kursuose, parengtos rekomendacijos į pagalbą
vertintojams.
naudos dav÷ savait÷s seminaras „Socialinis darbas su vaiku ir jo šeima“.

1526148

Rankdarbių, vaidybai taikomų priemonių gamybos mokinimasis, v÷liau pritaikomas tiesioginiame darbe. Žaidimai, seminaras 1526537
apie juos.
Praktiniai užsi÷mimai, praktin÷s veiklos kolegų steb÷jimai.

1526992

seminaro metu igytos praktines zinios leido tobulinti savo patirti darbe su vaikais vaidybos saviraiskos ugdyme

1527099

Seminarai su ŠPU logopedijos destytoja R.Ivoškuviene.

1528667

Negaliu isskirti

1532802

Seminarai apie tai, kaip parengti savo ikimokyklinio ugdymo programa.

1532804

Menin÷s veiklos gebejimu ugdymo

1532795

ikimokyklinio ugdymo patirtis vakarų europos šalyse

1531327

Negaliu pasakyti

1557417

PPRC 2 metų kursai

1582686

Paskutinius 5 metus nesu klausiusis n÷ vienos dalykiškos , profesionalios ,įdomios, aukštos kvalifikacijos lektoriaus
skaitomos paskaitos ar vedamo seminaro.

1582857

Praktin÷

1582900

Labai patiko kursai Vilniuje .Medžiaga buvo išd÷styta taip, kad teorija ir praktika susieta tarpusavyje, daug dirbome
praktiškai įgyjant žinių apie vadybą, komandinį darbą. Lektoriai jauni, naujoviškos jų žinios ir medžiagos pateikimo būdas
labai priimtinas

1583236

<< < 1 2 > >>
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Part C: Profesinio tobul÷jimo interesai ir motyvacija

Select graph type:
Exploded pie diagram

Select graph type:
Bar diagram

C3. Čia galite patikslinti savo atsakymus. Jeigu pažym÷jote "kita", ką tur÷jote mintyse?
Total: 6
<< < 1 > >>
Respondent

Vadovo kvalifikacijai keliami reikalavimai.
-

1480184

1480842

Viešųjų, ne valstubinių ugdymo įstaigų (finansavimas, valdymas ir kt.) vadyba ir administravimas 1481252
-

1482735

kalbos sutrikimų šalinimo metodai, būdai, patirtis

1495436

ikimokyklinio ugdymo įstaigų konkurencingumas

1512545

<< < 1 > >>

Select graph type:
Bar diagram

C5. Čia galite patikslinti savo atsakymus. Jei pažym÷jote "kita", ką tur÷jote mintyse?
Total: 6

<< < 1 > >>
Respondent

Vaikų relaksacija, poilsis, kaip miego alternatyva.

1465456

Ikmokyklinio ugdymo programų rengimas

1480184

-

1480842

Ugdymas, remiantis pedagogo pavyzdžiu

1481252

aktyvumo, piletiškumo ugdymas, geb÷jimų būti sociume ugdymas. 1512545
vaikų ugdymas l÷lių vaidyba

1585607

<< < 1 > >>

C6. Čia apie savo interesus ir motyvaciją galite pasakyti plačiau.
Total: 10
<< < 1 > >>
Respondent

manau,kad vadovams yra organizuojama nepakankamai seminarų.

1480184

Svarbu gerai suvokti šiuolaikinius ikimokyklinio amziaus vaiko poreikius.

1480532

-

1480842

Svarbu, kad ugdymo procese t÷vai būtų lygiaverčiai partneriai, kad būtų sukurta artima namams aplinka, besiremianti
pasitik÷jimu ir pagarba

1481252

Siekiu ir siekiame, kad mūsų ugdytiniai išmoktų įsitvirtinti LIETUVOJE, sieti savo gerovę su LIETUVA. Tuo pačiu būtų
tolerantiški atvyksiems ar kitų pažiūrų, kitos religijos žmon÷s. T.Y. Gyvendami Lietuvoje, ugdytųsi globalų mąstymą ir
suvokimą tiek apie savo šalį, tiek apie PASAULĮ. BŪTI ČIA IR DABAR IR SIEKTI TO, KAS GERIAUSIA- toks devizas tiek
man, tiek mano įstaigai aktualiausias.
Ačiū už d÷mesį.

1512545

Ypač svarbu praktiniai seminarai bet kokia pedagogine tema.

1526537

Daug kalbama seminaruose apie įvairių naujovių diegimą, ką tur÷tume daryti, bet pamirštama perteikti profesionalų
patikrintą patirtį -kaip tai padaryti. Visai nekalbama apie metodiką aukščiau pamin÷tų atsikrų ikimokyklinio ugdymo dalykų.

1582857

palaikyti gerą darbo nuotaiką, pedagogų santykiai su t÷vais, vaikais, kolegomis. Kaip motyvuoti pedagogą kūrybingai dirbti
jei atlyginimai nedideli, silpna materialin÷ baz÷ ir kiti materialiniai dalykai. Vadovas gali tik moraliai skatinti, motyvuoti, o kur
premijiniai atlyginimai - vien pad÷kos raštų 50-čio jubiliejaus proga gal ir neužtenka žmogui už gerą darbą?

1583236

Daug÷ja spec. poreikių vaikų, vaikų turinčių elgesio, drausm÷s bei psichologinių problemų, tod÷l reikalingos žinios šiose
srityse.
T÷vai per mažai skiria laiko vaikams, šeimos nedarnios, nepilnos. T÷vai dažniausiai rūpinasi, kad ikimokyklinio amžiaus
vaikas būtų sotus ir saugus, o mažiau - ugdymu. Sunku rasti kalbą su nedarniomis, asocialiomis šeimomis.

1584825

reikia daugiau seminarų tema: L÷lių vaidybos integravimas į ugdymo procesą

1585607

<< < 1 > >>

Select graph type:
Exploded pie diagram
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Part D: Profesinio tobul÷jimo ikimokyklinio ugdymo srityje ateitis
Čia Jūs galite išsakyti savo nuomonę apie tai, kaip pl÷toti, tobulinti kvalifikacijos k÷limą ateityje.

Select graph type:
Bar diagram

D2. Kokius iššūkius, sunkumus numatote kvalifikacijos k÷limui ateityje? Prašome pasidalinti savo nuomone plačiau.

Total: 39
<< < 1 > >>
Respondent

L÷šų trūkumas, bendradarbiavimo taro ikimokyklinių institucijų ir profesinio tobulinimo institucijų stoka, kursų kokyb÷s
k÷limas.

1465456

Skatinti pedagogų motyvaciją kelti kvalifikaciją.

1480184

Seminarų, kurie atitiktų pedagogų praktikų kvalifikacijos k÷limo poreikius, stoka.

1480532

vis didejanti kursu kaina.

1480693

-

1480842

Finansai; pedagogams trūksta l÷šų,

1480831

Kvalifikacijos k÷limo seminarai brangsta!
Seminarų kokyb÷ prastoka...pedagogai skaito pedagogams, vadovai vadovams perduoda savo sukauptą patirtį... :}

1480976

Jaučiant specialistų trūkumą, tur÷tų rastis kuo daugiau kursų pedagogų kompetencijai tobulinti

1480676

Aukšti reikalavimai, dideli arbo krūviai, žemas pedagogų darbo apmok÷jimas gali mažinti pedagogų motyvaciją tobulinti savo 1481252
žinias, kelti kvalifikaciją. Kita vertus, pedagogai gali nesp÷ti pasirengti ateities iššūkiams: multikultūrinei aplinkai, darbui su
socialinę atskirtį (d÷l skurdo, nedarbo, kt.) patiriančiomis šeimomis
L÷šų ir laiko trūkumą

1481262

Kainos kyla, o kursų kokyb÷ dažnai lieka tokia pati.

1481529

-

1482735

Laiko stoka

1485852

Truksta uzsienio kalbu mokejimo, didejantis laiko trukumas.

1486473

Siaura programų (temų) pasiūla. Dažnaiusiai n÷ra iš ko pasirinkti: temos tos pačios, lektoriai daug kartų gird÷ti, kalbantys
keletą metų tą patį.

1486584

Atsikratyti senų nebeįdomių praneš÷jų, pasenusių temų gvildenimo, užleisti vietą jauniems lektoriams. Praneš÷jai turi
daugiau tur÷ti praktinių žinių, o ne vien d÷styti teorijas, nes mes teorinių žinių turime.
nepamirškime, kad kiekvienas asmuo, o ypač vaikas yra unikalus.

1486616

manau, kad didžiausios problemos bus susijusios su socialinių , t÷vų užimtumo, personalo valdymo problemomis.

1486762

N÷ra įdomių praneš÷jų , pedagogai kurie domisi ir tobul÷ja per 5-10 metų išklauso visus siūlomus kursus, gal reik÷tų
dažnaiu kviestis partnerius iš užsienio.

1487202

Visiškai nepakankama temų įvairov÷

1489148

Kvalifikacijos k÷limo kursuose tur÷tų lektoriai būti parenkami ne tik teoretikai , bet ir praktikai.

1493783

did÷jantys reikalavimai popieriams, maž÷jantis laikas skirtas tiesioginiam darbui su vaikais

1495436

Būtina keisti kvalifikacijos k÷limo programas: pažiūri dabar į temas, kas jas ruoš÷ ir jau gali nusp÷ti, ką išgirsi ar pamatysi.
Dauguma programų paruošta atmestinai - tik tam, kad pasiimti pinigus ir d÷l to, kad kažkas pasiūl÷ parašyti, bet negalvojant
apie naudą. Trūksta "naujų v÷jų", "šviežių minčių".

1497190

svarbu atrinkti pedagogams aktualias temas,bet nerengti kursu del istaigos prestizo ar kvalifikacinio tasko

1506754

KAI KURIŲ ŠEIMŲ POŽIŪRIS Į IKIMOKYKLINĘ ĮSTAIGĄ, ,KURI PRIVALO VISAPUSIŠKAI UŽTIKRINTI PRIEŽIŪRĄ,
PASIRŪPINTI VAIKU- MAŽINANT SAVO ATSAKOMYBĘ.

1513585

Maž÷janti galimyb÷ lankyti seminarus darbo dienomis (sunku išeiti iš darbo). Mokesčio už mokymus, kelion÷s išlaidų
did÷jimas.

1519442

trūksta l÷šų geriems kursams, mokslams

1526148

Negaliu pasakyti.

1526537

Auganti kvalifikacijos renginių kaina.

1526992

Per menkas profesijos prestižas

1532795

Truksta geru seminaru, kurie leistu tobulinti darbo metodus

1557417

Kursai brangsta , labai pamąstai ar iš viso verta eiti, nes naudos bent kokios apčiuopiamos gauni labai retai.

1582857

laiko, atlygio moralinio ir finansinio stygius, biuroratizmas

1582900

Švietimo centrai kartoja vis tuos pačius kursus, neieško naujų lektorių, nes jie per brangiai kainuoja

1583236

Viskas labai priklauso nuo šalies švietimo politikos. Manau, jog ateityje bus labai sunku įrodyti, kad profesinis tobul÷jimas
pedagogams yra būtinas ir turi būti nuolatinis, o ne vykdomas pagal turimus minimalius resursus procesas

1583318

1. Pasirenkant norimą kursų, seminarų temą negali prognozuoti ar jie tikrai duos tau naudos, nes nepažysti d÷stytojų ir
nežinai jų galimybių, pasirengimo. D÷stytojai dažniausiai jau būna pasirengę teorinę medžiagą, o neįsiklauso į keliamas
praktines problemas, negali paaiškinti jų sprendimo būdų.
2. Kaimo vietov÷se gyvenantys pedagogai susiduria su sunkumais nor÷dami pasiekti vitą, kur vyks kursai. Jie sugaišta
žymiai daugiau laiko ir patiria finansinių sunkumų, kelion÷s išlaidų. Kvalifikacijos l÷šos yra skiriamos už kursus, o ne už
kelionę.
3. Daug žinių, patarimų, informacijos galima susirasti internete, tačiau ne visi pedagogai gerai valdo kompiuterines
technologijas ir turi galimybes naudotis kompiuteriu. Be to daugelis nemoka anglų kalbos, arba moka ją nepakankamai
gerai.

1584825

Biurokratizmo did÷jimas ir laiko, finansinių išteklių stoka trukdo pedagogams skirti pakankamai laiko savo kvalifikacijos
k÷limui. Kvalifikacijos k÷limas dažnai tampa „popieriniu" ir „piniginiu" interesu, o ne tikru kvalifikacijos k÷limu.

1585535

Didinamos kvalifikacijos renginių kainos. Ne visi pedagogai turi pakankamai l÷šų sumok÷ti už seminarus.

1585607

Kursai organizuojami darbo metu, ne visada yra galimyb÷ išeiti iš darbo.
Yra mažai naudos duodančių kursų, nors programoje skelbiama aktualios temos, tačiau tikrov÷je nieko naujo nepasako.

1585903

Kokiu issukiu,sunkumu?Vos spejam su poperiais apsisukti,vaiku per juos nematom.

1586312
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D3: Ką manote apie bendradarbiavimą tarp mokyklos ir ikimokyklin÷s įstaigos? Kokią patirtį apie šį bendradarbiavimą turite
savo šalyje?
Total: 53
<< < 1 2 > >>
Respondent

Bendradarbiauti reikia. patirtis - pokalbiai su mokytojais apie mūsų aukl÷tinius, jų patiriamus sunkumus mokykloje.
atsižvelgiama į pastabas, stengiamasi , kad per÷jimas vaikų į mokukląą teikų kuo mažiau streso ir būtų sklandus.

1465456

Užtikrinamas sklandus per÷jimas iš darželio į mokyką.

1480184

Manau, kad bendradarbiavimas tarp šiu dviejų institucijų yra svarbus, pas mus jis vyksta.

1480532

musu lopselis-darzelis bendradarbiauja su artimiausia mokykla. apie situacija salyje turiu tik subjektyvia nuomone:
miestuose viskas OK, bet kaimuose kazin.

1480693

-

1480842

Kartą metuoae lankom÷s mokykloje su vaikais susipažįstame su aplinka, pedagogais.

1480831

Manau, bendradarbiaujama, dalijamasi nuomon÷mis, diskutuojama, t÷vai informuojami, vaikai turi galimybę pažinti mokyklą
pakankamai.

1480976

Reikalingas platesnis bendradarbiavimas. Jaučiamas atotrūkis tarp programų perimamumo.

1480676

Mokyklos pradeda atsigręžti ir bendradarbiauti su ikimokyklin÷mis įstaigomis, tačiau dažnai šis bendradarbiavimas būna
'proginis', formuojant pradines klases ar rengiant mikrorajono kultūrinį projektą.

1481252

Bendradarbiavimas būtinas. Nuolat bendradarbiaujame su pradinių klasių mokytojais: rengiame bendrus renginius, šventes,

1481262

projektus, susirinkimus.
manau, tai labai svarbi sritis tiek mokyklai, tiek ikimokyklinei įstaigai. Bendradarbiavimas vyksta, jis labai naudingas
tobuliunant ikimokyklinio ugdymo kokybę.

1481529

labai reikalingas bendrabarbiavimas, nes taip sužinome savo darbo stipriasias ir silpnąsias puses.

1482735

Bendradarbiaujame nuolat.Tai abipusiai naudinga

1485852

Mnau, jisai yra butinas. Musus istaigoje tam skiriama labai daug demesio, ypatingai priesmokyklinio ugdymo grupese.

1486473

Dažniausiai bendradarbiauja mokyklos, kuriose mokymasi tęsia buvę aukl÷tiniai.

1486584

Labai svarbu. Ikimokyklin÷ įstaiga pradžia visų įgūdžių, o mokykla turi būti tęstinumo viso to kas įgyta ikimokyklin÷je
įstaigoje, šeimos tradicijų palaikymas ir t.t.

1486616

manau, kad bendradarbiavimas paįvairina šių bendruomenių gyvenimą, priartina priešmokyklinio amžiaus vaikus prie
mokyklos, leidžia susipažinti lopšelio-darželio pedagogams su mokyklų darbo būdais ir metodais.

1486762

Ji yra labai svarbi, tačiau šiuo metu n÷ra veiksmingo mechanizmo

1487202

Manyčiau, kad daugelis mokyklų ar jų mokytojos, veda savarankišką politiką, t.y., neatitinkančią ugdymo tęstinumo.

1487411

Esu priešmokyklinio ugdymo konsultantas ir manau, kad perimamumas yra viena iš problemų.

1488536

labai svarbus toks bendradarbiavimas, ypatingai perimamumas

1489148

Bendravimas tarp šių institucijų yra būtinas , tačiau asmenin÷ patirtis rodo , kad šiuo bendradarbiavimu labiau
suinteresuotos ikimokyklin÷s įstaigos. Mokyklos nesuinteresuotos, į ikimokyklinę įstaigą ateina tik jų pakviestos būsimų
pirmokų mokytojos vieną kartą per metus.

1493783

mokykla daug mažiau atsižvelgia į vaikų geb÷jimus; vaikų mokymosi sunkumus palieka šalinti t÷vams: arba kelti į kitą
mokyklą, arba papildomai mokyti

1495436

turime gera bendradarbiavimo patirti su mikrorajono vid. mokyklomis. Priešmokyklinių grupių vaikai turi galimybę susipažinti
su mokykla jau rudenį keliauja į pažintines ekskursijas į mokyklas. kartu su mokiniais sportuoja. Mokiniai darželio teritorijoje
spalio m÷n dalyvauja kūrybinių darbų plenere "Gamtos spalvos" pavasarį darželio vaikai keliauja į mokyklas į linksmasias
pamok÷les. Mokytojai kalbasi adaptacijos ir ugdymo klausimais.

1496693

Bendravimas gali būti, jei būtų sistema (kaip yra kai kuriose Europos šalyse): darželis, o prie jo mokykla, į kurią visi vaikai
nueina. Toks bendradarbiavimas visapusiškai naudingas.

1497190

Bendraujame su savo miestelio vidurine mokykla, bendraujame su visais rajono švietimo įstaigų vadovais, dalijam÷s
vadybine, ūkine ir kita patirtimi.

1512545

manau,kad toks bendradarbiavimas butinas del sekmingo vaiku ugdymo,musu istaigos pedagogai bendrauja su mokyklos
pedagogais,nezinau ar tai teikia daug naudos.

1506754

BENDRADARBIAVIMAS GLAUDUS IR PRODUKTYVUS, NES ESAME MOKYKLA-DARŽELIS. TOKS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ
TIPAS LABAI TIKSLINGAS IR EFEKTYVUS.

1513585

biandradarbiavimas tarp mokyklos ir ikimokyklin÷s įstaigos yra būtinas. Bendradarbiaudami mes sužinome kaip sekasi mūsų 1519442
ugdytiniams, atrandame naujų būdų ir metodų kaip pagerinti vaikų paruošimą mokyklai. Mūsų darželyje rengiami susitikimai
su mokytojomis, bendri t÷vų susirinkimai, keičiam÷s vaikų darbelių parod÷l÷mis, koncertin÷mis programomis, rengiame
bendras šventes, konkursus.
tai duoda nemazai naudos abiem istaigom

1525472

Vyksta s÷kmingas bendradarbiavimas tarp mokyklos ir ikimokyklin÷s įstaigos.

1525752

bendradarbiavimas būtinas, tačiau pas mus jis labai epizodinis,
padagogų susitikimuose dažnai tai būna ieškojimas kaltų - vaikas to ir to nedaro, matyt buvo nepakankamai ugdomas
darželyje, kalta šeima ar pan., netaikomos kūrybin÷s, tiriamosios bendravimo formos.

1526148

Gerai bendradarbiauti.

1526537

Reikia bendradarbiauti (jis Lietuvoje vyksta), kad užtikrinti sklandų per÷jimą iš darželio į mokyklą ir ugdymo tęstinumą.

1526992

reikalinga issiaiskinti ugdymosi spragas jas analizuoti tobulinti ateityje

1527099

Bendradarbiavimas svarbus d÷l vaikų ugdymo tęstinumo, sudarome sutartis su mokyklomis, einame su vaikais į jų
renginius, mokytojos ir mokiniai lankosi pas mus.

1532804

Su artimiausiomis mokyklomis palaikome bendradarbiavimo ryšius.

1532802

Tai nuolat vyksta

1532795

bendravimas skatinamas tik ikimokyklines įstaigos , mokykla dalyvauja atsakydama į darželio kvietimą, pati iniciatyvos šioje
veikloje nerodo

1531327

Musu salyje mokyklos ir darzeliai bendradarbiauja

1557417

Mūsų įstaiga labai glaudžiai bendradarbiauja su mokykla.manau , kad laikydamiesi nusistov÷jusių tradicijų šį
bendradarbiavimą tęsime ir toliau.

1582857

Jis yra būtinas.

1582900

Bendradarbiavimas vyksta, gal šiek tiek formaliai. Bendradarbiavimas tur÷tų vykti tikslingiau perduodant šeimos,
ikimokyklin÷s įstaigos tradicijas mokyklai. Turi būti šeimos-ikimokyklin÷s įstaigos-mokyklos sąveika vaiko ugdymo
klausimais

1583236

Mokykla kol kas nelabai domisi, kas vyksta ikimokyklin÷je įstaigoje, nes nemaža dalis pirmokų ateina iš namų, nelankę
jokios įstaigos. Mūsų įstaigoje domimasi pradinukų ugdymu, stengiamasi įgyvendinti ugdymo tęstinumo principą.

1583318

Tai svarbu ir naudinga vaikams. Mes bendradrabiaujame su artimiausia mokykla. Vaikai susipažįsta su mokykla i
rmokytojomis dar lankydami darželį.

1583872

Bendradabiavimas vyksta tik kai kuriose srityse. Mokyklos mokytojai dažniausiai yra labai apkrauti savo darbais, pervargę ir
negali, nesutinka skirti laiko ikimokyklinei įstaigai. Be to mokyklos mokytojai dažniausiai nori, kad ikimokyklin÷je įstaigoje
vaikai išmoktų skaityti, rašyti, nes tai palengvintu jų darbą. Daugelis jų n÷ra susipažinę su ikimokyklinių įstaigų programiniais
reikalavimais. Dauguma mokyklos mokytojų jaučiasi turį didesnį autoritetą, išsilavinimą nei ikimokyklinio ugdymo pedagogai,
tod÷l dažnai būna sunku su jais rasti bendrą kalbą.

1584825

Svarbu labai

1584899

Mokyklos ir ikimokyklin÷s įstaigos bendradarbiavimu yra suinteresuotos tik pačios įstaigos. Mokykla domisi darželiu tik d÷l
to, kad reikalingi vaikai siekiant suformuoti pirmas klases. Jeigu mokykla populiari, tai net prašant ar sudarant
bendradarbiavimo sutartis suinteresuota būna tik viena - ikimokyklin÷ pus÷. Aukštesn÷s švietimo valdymo institucijos šiam
klausimui d÷mesio skiria nepakankamai. Perimamumo tarp ikimokyklin÷s įstaigos ir mokyklos problema neišspręsta.

1585535

Bendradarbiavimas daugiau vienpusis-iš ikimokyklinių įstaigų pus÷s. Mažai iniciatyvos rodo mokyklos.

1585607

Galima rasti daug gražių bendradarbiavimo formų iš ikimokyklin÷s įstaigos pus÷s, bet mokykla ne visada nori ir turi laiko
bendradarbiauti.

1585903
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G6. Tam, kad pl÷toti profesinį tobul÷jimą, mano link÷jimai kvalifikacijos tobulinimo institucijoms yra šie:
Total: 50
Respondent
Atsižvelgti į visų profesinių grupių, dirbančių bent jau tiesiogiai su vaikais profesinį tobul÷jimą ir pasiūlyti visiems daugiau
kursų. Skatinti pedagogus kuo tiksliau išsiaiškinti mokymosi poreikius ir atsižvelgiant į tai - rengti efektyvius mokymus,
kursus.

1465456

Kelti kvalifikacinių renginių kokybę.

1480184

Žinoti pedagogų poreikius, aktualias temas, praktiniame darbe egzistuojančias problemas ir į jas orientuotis, organizuojant
kvalifikacijos tobulinimą.

1480532

ypac aktualios psichologines temos, dirbant su vis sudetingesnio kontingento vaikais.

1480693

-

1480842

atrinkti pranesimu lektorius kviesti kitu saliu lektorius

1480831
1480976

Pirmiausia kokyb÷s, tačiau...brangūs renginiai, kokie jie bebūtų geri ir naudingi, jie nepritrauks ,,vargšų,, pedagogų....
Artyn pedagogų, įsiklausyti į jų poreikius.

1480676

Taikyti šiuolaikinius mokymo metodus, nuotolinį mokymą(si), interaktyvų mokymą

1481252

S÷km÷s darbe

1481262

Linkiu lankstesnio ir supratingesnio kvalifikacijos tobulinimo institucijų bendradarbiavimo su pedagogais praktikais.

1481529

Glaudžiai bendradarbiauti su pedagogais, išklausyti jų nuomonę apie jų kokybę, įvairovę.

1482735

Išmokime gird÷ti vieni kitus

1483332

Glaudesnio tarpusavio bendradarbiavimo

1485852

Sekmes, isiklausant i praktiku, o ne teoretiku nuomone...

1486473

1. Tirti kvalifikacijos tobulinimo temų (sričių) poreikį.
2. Rengiant kursus ruošti lektorių komandas (teoretikai ir praktikai kartu).
3. Ilgalaikiai kursai (sesijos)

1486584

Daugiau dom÷tis ko reikia įstaigų darbuotojams. Kursų, seminarų medžiaga turi būti aktuali, o ne vien, kad susirinkti
pinigus.

1486616

Atsižvelgti į naujausias ugdymo kryptis, vyraujančias ugdymo programas;
daryti apklausas, dom÷tis rūpimais pedagogams klausimais.

1486762

Linkiu naujų programų.

1487202

Saikingai dom÷tis pedagogų profesinio tobul÷jimo poreikiais, o juos realizuojant metodinę medžiagą pateikti pedagogams
prieinamesne bei vertingesne forma: teorija + jos taikymas praktikoje. Mažiau aukštų frazių:)

1487411

Ruošti patrauklius, aktualiomis temomis seminarus, neužgožti seminarų turinio, įvairių anketų pildymu.

1488536

Tobul÷kime kartu.

1489148

Temų profesiniam tobulinimui įvairinimas , lektorių profesionalumas.

1493783

žengti koja kojon su nūdiena.

1496693

Ieškoti naujų temų, būdų ir metodų darbui su pedagogais. Pritraukti kuo daugiau jaunų žmonių, besidominčių pedagogika,
norinčių ir galinčių teikti novatoriškas id÷jas. Labiau atsižvelgti į poreikius, o ne daryti kursus vardan kursų.

1497190

SEKMINGO BENDRADARBIAVIMO

1497933

Geriau mažiau- bet kokybiškai!

1512545

linkiu sukurti efektyvia sistema,kuri padetu suzinoti pedagogams aktualias temas ir kursus rengti atsizvelgiant i tai

1506754

IEŠKOTI ĮVAIRESNIŲ DARBO FORMŲ!

1513585

Nusileisti arčiau žem÷s iš padebesių, juk mes žmon÷s, o svarbiausia vaikai vaikštome žeme. Negalvoti kaip sukurti dar
vieną priežiūros ar tikrinimo instituciją, o pagalvoti apie vaikus ir tuos žmones, kurie su jais diba. Ir būtinai mažinti
popierizmą, nes per popierius mes pradedame nematyti vaikų.

1519442

sekmes ju darbe ruosiant kvalifikacines programas

1525472

Glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje

1525752

ne kiekyb÷s, o kokyb÷s ir bendradarbiavimo su pedagogais.

1526148

Kviesti profesionalesnius lektorius.

1526537

Tirti pedagogų profesinio tobul÷jimo poreikius, bendradarbiauti su kolegomis iš užsienio, skatinti pedagogus mokytis
užsienio kalbų ir kviesti lektorius iš užsienio.

1526992

Rengti kursus, seminarus ne del vaizdo, ne abstrakčiomis, plačiomis temomis, o skirtomis specialistams, konkrečiomis.

1528667

Dom÷tis praktikoje kylančiomis problemomis, klausti pedagogų nuomon÷s.

1532804

Palaikyti glaudesni ryšį su praktikais

1532795

Labiau gilintis ir žinoti pedagogu kvalifikacijos poreikius

1532802

Geriau mažiau, bet kokybiškiau. Siūlau tokią kvalifikacijos k÷limo sistemą: pedagogai vieną kartą per 5 metus prival÷tų
dalyvauti ir išklausyti ilgalaikius ( nuo 2sav.iki 1m÷n.) kursus, kuriuose kvalifikuotų , aukšto profesinio lygio d÷stytojai ( prie
universitetų ar kt.) išd÷stytų naujoves, pasikeitimus ir aktualiausias, naujausias ikimokyklinio ugdymo tendencijas. Dabar
prisiklausome aibę ,,tiesų", kurias neatsakingai kiekvienas lektorius perteikia skirtingai. Mintyse tik chaosas ir daugiau
nieko.

1582857

Glaudaus bendradarbiavimo

1582900

Prieinamos žinios visiems. nauji įdomūs lektoriai. terotiją susieti supraktine veikla. Kursai neturi būti ilgesni nei 2-3 dienos

1583236

Sugeb÷ti labai greitai reguoti į kintančios visuomen÷s, tuo pačiu ir į švietimo sistemos poreikius: taip greit, kaip
reikalaujama iš pedagogų.

1583318

Dažniau tirti kvalifikacijos k÷limo poreikį

1583872

D÷kojame tiems d÷stytojams, kurie pad÷jo mums įsigyti reikiamų žinių ir nor÷tume, kad visi d÷stytojai, kvalifikacijos k÷limo
institucijos labiau įsiklausytų į seminarų, kursų dalyvių poreikius, pageidavimus. Nor÷tųsi, kad didesn÷s kvalifikacijos l÷šos
būtų skiriamos rajono, kaimo įstaigoms (atsižvelgiant į laiko ir išlaidų sąnaudas). Gal÷tų būti skiriamos l÷šos d÷stytojų
atvykimui į konkrečią įstaiga, jeigu yra toks poreikis.

1584825

Sekmes

1584899

Aktyviau dom÷tis, tirti profesinio tobul÷jimo poreikį, nelaukti, kol patys pedagogai pradeda reikalauti kursų viena ar kita
jiems aktualia tema. Žengti koja kojon su laikmečiu, o dar geriau - visada įžvelgti ateities poreikius.

1585535

Tirti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir organizuoti tuos poreikius tenkinančius renginius.

1585607

Nors kartais uzeiti i ikimokyklines istaigas,paziureti ir taikyti savo zinias praktiskai,laikas nuo laiko atnaujinti savo destoma
medziaga.Tie ,kurie dirba su vaikais praktiskai ,daznai puikiai perteikia savo zinias,ju seminarai buna idomus.

1586312

atsižvelgti į poreikius,labai trūksta psihologinių žinių

1589022

