Poland - final results with open answers
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POLAND - FINAL QUESTIONNAIRE

HIDE MENU

Respondents: Total 289, Visible 289
Time used: Avg 00:21:13, Med 00:15:20

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.

Active filters:
Time period: - 25.02.2009 18:45

PAGES

1

2

3

4

5

6

Część B: Doskonalenie zawodowe w przeszłości
Pytania koncentrują się wokół dotychczasowego doświadczenia zawodowego.
Select graph type:
Bar diagram

Select graph type:
Exploded pie diagram

Select graph type:
Exploded pie diagram

B4. Które z odbytych szkoleń najbardziej Pana/Panią rozczarowało? Proszę opisać, dlaczego.
Total: 170
<< < 1 2 3 4 > >>
Respondent

metoda dobrego startu, nudna i ławkowa, albo przekazujący był nudny

1745414

Nie ma takiego szkolenia

1745150

Nie rozczarowałam się.

1745045

Ŝadne

1759701

Za mało przekazanych informacji

1759398

nie ma takiego

1759219

Nie było takiego

1759091

nie było takjch

1758641

Pozyskiwanie srodków unijnych - nie dało Ŝadnych umiejętności

1777449

śadno z tych szkoleń nie spowodowało, Ŝe byłam rozczarowana lub niezadowolona, Ŝe wzięłam w nich udział.

1745058

Szkolenie dotyczące pracy metodą projektu, niewiele pamiętam, bo nie otrzymałam materiałów, do których mogłabym
zajrzeć.

1743998

wszystkie spełniły moje oczekiwania

1761401

szkolenie o tematyce dotyczącej edukacji plastycznej w przedszkolu. Prowadząca nie przyjmowała krytyki, nie moŜna teŜ
było mieć swojego zdania, niechętnie odpowiadała na pytania, była niesympatyczna dla uczestników.

1491636

W jednym ze szkoleń prowadzący czytał informacje z ogólnodostępnej literatury.

1762000

Nie miałam takiego szkolenia, które by mnie rozczarowało.

1742511

Pozykiwanie funduszy europejskich. Powodem była osboba prowadzaca to szkolenie, zero konkretów, niekompetetna,
zbywała nas Ŝeby nie udzielic odpowiedzi.

1491482

"Diagnoza dziecka w przedszkolu" - nie uzyskałam Ŝadnych nowych wiadomości

1491468

PoniewaŜ odbywały się na zasadzie warsztatów, mimo Ŝe w nazwie tego nie podano. jeŜeli idę na szkolenie to chcę
otrzymywać pełna wiedzę a nie "gimnastykować się" w temacie o którym nie mam np zielonego pojęcia. Prowadzący często
bazują na wiedzy uczestników nie dodając nic nowego.

1492556

Nie dotyczy

1492608

Nie było takiego szkolenia.

1493670

szkolenie z zakresu nabywania umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Szkolenia przebiegały w taki
sposób, Ŝe osoba prowadząca czytała to co wyświetlane było na ekranie, a takŜe zawarte było w materiałach
szkoleniowych. Na szkoleniu nie było osób, które potrafiły odpowiedzieć na konkretne pytania. Bardzo mało praktyki, ogrom
teorii, z którą moŜna było się zapoznać z materiałów szkoleniowych.

1494067

Tematy konferencji realizowane są w formie teoretycznej i zbyt mało opisują praktykę

1494867

szkolenie na temat budowy warsztatu nauczyciela o krotkim strazu. PoniewaŜ prowadziła je jedna osoba, zajęcia pokrywały
się z tym co omawiane było w placówce z metodykiem w ramach szkolenia grona pedagogicznego. ponaddto zajęcia te
prowadziła ta sama metodyczka ktora gościła na placówce i niczym nie urozmaiciła monolodgu.

1495826

szkolenie dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego przeprowadzone w placówce macierzystej, w której obecnie pracuję

1495839

origami w pracy terapeutycznej

1502263

Ŝadne, wszystkie były interesujące, wybieram te, które mnie interesująb

1499807

Dotyczące podręczników, tzw. agitacja pod przykrywką ciekawego warsztatu.

1501400

W WODN bardzo często odbywają się mało ciekawe szkolenia, często zmienia się tylko tytuł szkolenia-a treści sa takie
same jak w szkoleniach poprzednich

1503218

drugie, bo bylo slabe

1503349

nie uczestniczylam w szkoleniach.....

1503560

brak profesjonalizmu szkoleniowca.

1506189

Ŝadne mnie nie rozczarowało

1506253

mobbing- mało interesujące dla mnie

1512374

Język angielski - był zbyt krótki.

1508239

Szkolenia prowadzone przez firmy wydawnicze- w temacie jest , np. Rytm, muzyka, taniec- natomiast całe szolenie oparte
jest na slajdach i wykładzie, brak zajęć praktycznych. Teorie mamy opanowaną na kaŜdy temat, potrzeba nam zajęć
praktycznych, ćwiczeń często jako przypomnienie. Nauczyciele , którzy maja wiele form doskonalących i kwalifikacyjnych,
nie zawsze wszystko stosuja jednoczęsnie, dlatego niektóre formy są zapominane bądź nie zawsze wykorzystywane w
pełnym zakresie, szumnie nazywane nowoczesne metody pedagogiczne tak naprawdę są nam znane od lat tylko
stosowane wybiórczo.

1508382

Szkolenie dotyczące archiwizacji choć bardzo dobrze zorganizowane, otrzymałam wiele materiałów to jednak mnie
rozczarowało, poniewaŜ to co usłyszałam na szkoleniu mogłam znaleźc w przepisach prawnych z tego zakresu.

1508352

Szkolenie w sprawie przyszłości edukacji przedszkolnej. Nie na temat, słabi wykładowcy, nienajlepszy prowadzacy. Nudno.

1508625

nie pamiętam

1508849

warsztaty prowadzone teoretycznie

1508939

nie byłam rozczarowana szkoleniami.

1508999

Studia podyplomowe - przekazywana wiedza oderwana od realiów Ŝycia a podawane wiadomości choć zgodne z
kierunkiem nieprzydatne w praktyce

1509490

nie dotyczy

1509494

Szkolenie dotyczące zajęć dydaktyczno wyrównawczych, na którym podana była tylko sucha teoria bez praktycznych
ćwiczeń, oparta na starej literaturze.

1510873

Zazwyczaj szkolenia, które nie są prowadzone w formie warsztatowej nie zaspokajają moich potrzeb.

1510944

z zakresu doskonalenia juŜ posiadanych kwalifikacji - ze wzgledu na osobę prowadzącą: schematyczna, mało elastyczna,
działajaca "wg wzoru"

1511636

Ŝadane z kaŜdego coś wyniosłam poŜytecznego dla mojej dalszej pracy

1512743

Nie było takiego przypadku.

1520828

śadne ze szkoleń mnie nie rozczarowało, gdyŜ na wszystkie szkolenia chodziłam z własnej inicjatywy. Wybierałam tylko
takie szkolenia, które mnie interesowały.

1521212

Szkolenie dotyczące nadzoru pedagogicznego - nic nie wniosło nowego

1523609

-

1527380

<< < 1 2 3 4 > >>

B5. Co było najlepszym lub najbardziej interesującym Pana/Pani doświadczeniem na szkoleniach w ostatnim roku? Proszę
krótko opisać.
Total: 197
<< < 1 2 3 4 > >>
Respondent

Warsztaty po szkoleniach dały szansę utrwalenia i pogłębienia zdobytej wiedzy.

1745045

Kursy internetowe, gdyŜ sama decyduję, które wybieram

1759701

wymiana doświadczeń z uczestniczkami szkoleń

1759664

W miarę jasny przekaz informacji

1759398

Zapoznanie z nowymi metodami nauczania. Tworzenie stron www.

1759360

moŜliwość wymiany doświadczeń

1758641

metoda NLP - super techniki do zastosowania w pracy i nie tylko oraz metoda Gordona - cudowna, pozwala zrozumieć
dzieci, rodziców i siebie

1745414

Spotkanie ludzi (instruktorów), którzy byli we właściwym miejscu. Kompetencja na 200 procent.

1745150

MoŜliwość uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez specjalistów z tytułami naukowymi.

1743998

Z kaŜdego szkolenia, w którym uczestniczyłam wyniosłam nową wiedzę (teoria i praktyczne rozwiazania), które
wykorzystuję w codziennej pracy z dziećmi.

1745058

praca w zespolach na zasadzie burzy mózgów, oraz wymiana doswiadczen, dzielenie się radami z innymi

1759322

kinezjologia edukacyjna

1887757

Praktyczna nauka wyrabiania papieru czerpanego i tworzenie z niego kompozycji obrazów.

1491636

Dowiedziałam się bardzo istotnych informacji na temat pracy w zawodzie nauczyciela oraz wskazówki w pracy z dziećmi.

1742511

poznanie metody projektów i jej zastosowania w edukacji przedszkolnej

1478512

ostatnio byłam na szkoleniu z badania dojrzałości szkolnej sześcio- latka. Jednym z elementów był wykład zawodowego
psychologa na temat zagroŜeń polskich dzieci w związku z planowaną reformą . Zaskakuje mnie to, Ŝe większośc
autorytetów wychowania przedszkolnego jest przeciwna objęciu edukcją szkona dzieci szescio- letnich, a wszyscy idą w
kierunku jej wprowadzenia

1491510

Miła atmosfera na jednym ze szkoleń,bardzo zwięźle i bezsresowo prowadzone szkolenie.

1491482

"Warsztaty pracy metodą C. Orffa" - bo były prowadzone metodą twórczą.

1491468

Studia podyplomowe " Szkolny doradca zawodowy" - finansowany w ramach EFS . Doskonale przygotowani wykładowcy.
wysoki poziom studiów. Doskonałe waruni.

1491360

szkolenie dotyczace agresji małych dzieci, warsztaty

1481805

MÓC ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJAMI ROZWIAZAŃ PRACY Z DZIEĆMI W ZAKRESIE TWÓRCZEJ INTERPRETACJI
MUZYKI.

1492004

Zabawa Folkowa z Klanzy, które moŜna wykorzystać w zabawach z dziećmi.

1492608

Wybieram szkolenia, które są w zasięgu moich zainteresowań. Jestem wtedy zadowolona, jeśli dowiem się czegoś nowego,
co mogę wykorzystać w pracy z dziećmi.

1493670

Kurs Kwalifikacyjny "Terapia pedagogiczna" organozowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego.
Szeroki zakres materiału. Doskonała kadra wykładowców. Świetna ogranizacja zajęć.

1493871

Szkolenia z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego. Konkretne przykłady form i metod pracy z dziećmi, praktyczne
działanie, osoba prowadząca była jednocześnie nauczycielem praktykiem w zawodzie.

1494067

Najciekawsze są szkolenia gdy autor metody omawia ją podając duŜo wskazówek i przykładów z Ŝycia

1494867

Najbardziej nteresowały mnie kursy gdzie otrzymywałam gotowe propozycje zabaw tańców lub prac plastycznych dla dzieci. 1495826
takie kursy sa interesujące poniewaŜ moŜna pomysły zrealizowac w pozniejszej pracy z dziećmi. ponadto polegaja głównie
na cwiczeniach nie na wykładzie.
Edukacja przez ruch wg D. Dziamskiej w ODN ;
duŜo ciekawych pomysłów jak wzbudzić ciekawość poznawczą dzieci podczas doskonałej zabawy

1495839

moŜliwośc praktycznego działania na w/w szkoleniu

1502263

Warsztaty dydaktyczne " Gry i zabawy rozwijające umiejętności językowe" oraz " gry i zabawy rozwijające
umiejętności matematyczne"
Dzięki wykorzystaniu aktywnych metod pracy, nowych pomysłów gier i zabaw rozwijających umiejętności matematyczne i
językowe zwiększyły się o:
- moŜliwości dostosowania poziomu proponowanych gier i zabaw do indywidualnych
potrzeb dziecka,
- moŜliwości wykorzystania umiejętności, zdolności i zainteresowań dzieci,
- moŜliwości wykonywania zadań przez dzieci o róŜnym stopniu trudności na tym samym materiale dydaktycznym
- wyzwalanie przekonanie w dzieciach, Ŝe potrafią samodzielnie
wykonywać wyznaczone zadania i rozwiązywać problemy

1497852

Było wiele takich szkoleń

1499807

nic

1501400

Ostatnio uczestniczyłam w szkoleniu-z projektu unijnego-ciekawe zajęcia z papierem czerpanym, plastyczne

1503218

nic

1503349

nie uczestniczylam w szkoleniach.....

1503560

wykoŜystywanie prostych i tanich pomocy do przeprowadzenia zabawy (zajęć) (np. robienie kapeluszy z worków na śmieci,
lub biŜuterii z folii aluminiowej itp.)

1506253

kurs terapii behawioralnej- był bardzo interesującym, pouczający i zawierał sporo praktyki

1512374

Szkolenie z zakresu komunikacji w oparciu o techniki NLP. Pozwoliło mi spojrzeć z nowej perspektywy na mój własny
sposób porozumiewania się, dostrzec błędy popełniane i skutki z tego wynikające. Mam większą świadomość z zakresu
manipulowania mną jako potencjalnym klientem. Bardziej świadomie uŜywam języka w procesie komunikacji.

1508239

MoŜliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami innych placówek.

1508289

Zajęcia i warsztaty z terapii artystycznej, komunikacji interpersonalnej, zajęcia asertywności, w większości były to takie

1508382

zajęcia, które są niezbędne w pracy z dzieckiem, ale równieŜ są waŜne dla nauczycieli.
Zajęcia prowadzone były równieŜ przez wspaniałe animatorki, które szybko potrafią zaangaŜować całą GRUPĘ NIE
TRACĄC CZASU na zbędne tłumaczenia bądź przypominenie teorii.
Międzynarodowa Konferencja Wychowania Przedszkolnego - Prawo dziecka do rozwoju - zorganizowana w Warszawie.
Konferencja przemyślana w kaŜdym szczególe, cykl spotkań z przedstawicielami - nauczycielami lub dyrektorami placówek
wych.przedszkolnego z innych krajów był bardzo cennym doświadczeniem podobnie jak wizyty w róŜnych warszawskich
przedszkolach, które prezentowały swoje sukcesy i osiągnięcia.
Bardzo dobre doświadczenia mam takŜe z organizowanych przez OSKKO Krajowych Konferencji Dyrektorów Przedszkoli,
zawsze świetnie zorganizowane, duŜo spotkań z ciekawymi ludźmi - specjalistami, osobowościami związanymi z
pedagogiką przedszkolną i nie tylko.Za kaŜdym razem ściągam do naszego przedszkola w ramach WDN spotkanych tam
specjalistów np. Dorotę Dziamską - edukacja przez ruch.

1508352

Wtrącane przez szkolącą osobę komentarze na temat metod przygotowywania w ministerstwie edukacji nowych podstaw
programowych, zmian w programach itp. OdwaŜne, zaskakujące, intrygyjące.

1508625

nie pamiętam

1508849

wskazówki praktyków rozwiązujące określone problemy

1508939

Przygotowanie projektu edukacyjnego z zakresu ekologii.

1508999

Szkolenia programu "Klucz do uczenia się"

1509042

zajęcia warsztatowe z nauczycielami praktykami

1509490

poznawanie pedagogiki Montessori i zapoznawanie się z materiałem rozwojowym Montessori

1509494

brak

1510873

Szkolenia są interesujące dla mnie wtedy, kiedy teoria połączona jest z praktyką.

1510944

<< < 1 2 3 4 > >>

śadne
nie bylo takich szkoleń
zwiazane z Statutem SAkoły
Kurs M. Mpntesori Metoda Denisona - duzo praktycznych rzeczy
Nie miałam takich szkoleń.
zdarza się, Ŝe jest wiecej teorii niŜ praktyki
Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego
szkolenie dotyczące wdraŜania HACCP, zostałam zapoznana z definicjami znanymi wszystkim od czterech lat , którzy maja
Ŝywienie w placówkach
Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno metodyczny j. angielskiego. Prowadząca nie miała czasu na prowadzenie zajęć!!!
Jestem zadowolona
zadne szkolenie mnie nie oczarowowało, na szkoleniach przekazywana wiedza byla zbyt teoretyczna i nie dowiedzialam sie z
nich niczego, czego bym jeszcze nie wiedziała
szkolenia dotyczące tematyki awansu zawodowego
Zajęcia na temat ADHD - były strasznie nudne, sama teoria
Wydaje mi się, Ŝe tak bardzo nie odczułam rozczarowania na odbytych przeze mnie szkoleniach, jedynie co mogę wymienić to
szkolenie dotyczące wprowadzenia metody prof. J. Cieszyńskiej, która bardzo mnie zaciekawiła, ale mało było pokazanych
ćwiczeń praktycznych. Warsztaty zamiast konkretnych ćwiczeń powielały teorię z wykładu pani profesor..
szkolenie komputerowe - przestarzałe wiadomości
polskie tańce ludowe
Szkolenie BHP-zbyt duŜo teorii, zero praktyki przydatnej w przyszłości!
nie było takiego
Dobrze jest gdy szkolenie prowadzi osoba kompetentna, i potrafi odpowiednio przekazywać materiał , wykazuje się
zaangaŜowaniem w cały proces - jeŜeli tego niema (a i tak bywa) materiał nie trafia do uczestników szkolenia. To jest to
rozczarowanie, bo jeŜeli chodzi o merytorykę szkoleń to z regóły wybieramy temat , który nas interesuje,
Jedno z szkoleń było nie na temat.

1531005
1535725
1536394
1540276
1543752
1540750
1556887
1759664
1590971
1595306
1642011
1715448
1645131
1645234
1645259
1676965
1689604
1703814
1713395
1709020

Z kaŜdego wyciągnęłam coś dala siebie.
Szkolenie które w tytule miało być warsztatami a okazało sie ze to wyklad.
HCCAP - mało konkretnej wiedzy
BHP i p.poŜ - ogólnikowe
Szkolenia prowadzone w oparciu o teorię, "bezwarsztatowe"
Szkolenia, które mają praktyczne zastosowanie a nie przedstawiają tylko samą teorię.
kilku godzinne szkolenie, poniewaŜ osoba prowadzaca nie miała talentu do przekazywania wiedzy, nie stosowała aktywnych
metod szkolenia
nie było takiego, wybieram szkolenia, które mnie interesują
nie było takiego
Nie ma takich, gdyŜ w kaŜdym były informację dla mnie interesujące
kurs jęzuka angielskiego
wszystkie ok.
nie byłam rozczarowana z Ŝadnego szkolenia. dopiero zaczynam pracę zawodową i mam nadzieję, Ŝe wszystkie szkolenia będą
prowadzone w tak miłej atmosferze.
nie dotyczy
szkolenie które jest dyrektywą, recepta ze tak ma być a nie wnioskiem który mogę sama wysnuć.
Ŝadne
Szkolenie Rady pedagogicznej na temat tworzenia programów własnych. DuŜo teorii, o której mogłam dowiedzieć się z literatury,
natomiast mało praktycznych ćwiczeń.
Nie rozczarowało
-Nie było takich, poniewaŜ wybierając szkolenie zapoznaję sie z programem i kadrą prowadzącą. Nie są to szkolenia
"przypadkowe".
Szkolenie skierowane do doradców metodycznych i konsultantów zawierało takie treści i zakres materiału jaki przewidywałabym
dla młodych nauczycieli, czyli nie uwzględniało wiedzy i doświadczeń uczestników.
szkolenie 3 dniowe, brak dodatkowych informacji to co juz wiemy, rozdawanie tylko ksera z ksiąŜek i to nie zawsze potrzebnych
do tego zagadnienia
Szkolenie dotyczące agresji- mało rozwiązań , sposobów radzenia sobie z zachowaniem agresywnym dzieci, praktycznego
rozwiązywania problemów wszystkich etapach.
nic
wewnętrzne szkolenia rad pedagogicznych, gdyŜ dyrektor jednej ze szkół skrytykował mój referat, gdyŜ był lepszy od referatu
jego dobrej koleŜanki
NAJBARDZIEJ ROZCZAROWAŁO MNIE SZKOLENIE Z GLOKTODYDAKTYKI, GDYś BYŁO SŁABO PRZYGOTOWANE OD
STRONY METODYCZNEJ
Nie było takich.
nie pamiętam szkolenia, które nic by nie wniosło.
śadne
Szkolenie na temat funduszy europejskich-było zupełnie nieowocne, nic nie dało, wszyscy wyszli rozczarowani. Jeszcze gorsze
szkolenie 'Wybieram zdrowie".
nie było takich
<< < 1 2 3 4 > >>

1712699
1717098
1718248
1718748
1719704
1719981
1720243
1720611
1720902
1721575
1721662
1721823
1722698
1722703
1724054
1724948
1777205
1726529
1743494
1759426
1759322
1759042
1758998
1758812
1751058
1751666
1758097
1776249
1760066
1773895

B5. Co było najlepszym lub najbardziej interesującym Pana/Pani doświadczeniem na szkoleniach w ostatnim roku? Proszę krótko
opisać.
Total: 197
<< < 1 2 3 4 > >>
zdobywanie wiadomości bezpośrednio w muzeum
W ostatnim roku nie miałam okazji uczestniczyc w szczególnie interesującym szkoleniu.
to, jak bardzo nauka poprzez zabawę rozwija umiejętności i wiedzę dziecka
Przydatne w praktyce zawodowej treści; prowadzący - przygotowanie merytoryczne poparte doświadczeniem zawodowym;
materiały szkoleniowe plus prezentacja, którą moŜna wykorzystać w pracy zawodowej.

Respondent
1724591
1724948
1726529
1743494

Konferencja międzynarodowa - języki obce w przedszkolu - było to dla mnie nowe doświadczenie , które skłoniło mnie do
zainteresowania się bliŜej tym tematem.
Najbardziej przydatne dla mnie było szkolenie z dziedziny prawa finansowego. Prowadząca mówiła bardzo ciekawie i słuŜy
doradztwem po zakończeniu szkolenia.
Zabawy z grupą, otrzymywane materiały, kasety.
Poznałam ciekawe metody nauki czytania dzieci od najmłodszych lat co obecnie wykorzystuję w mojej pracy z dziećmi
Szkolenia dotyczące pozyskiwania środków unijnych
nic
BYŁO TO SZKOLENIE DOTYCZĄCE METODY WERONIKI SHERBORN. BYŁO PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE NA
POCZĄTKU PODALI NAM WIADOMOŚCI TEORETYCZNE A W KOLEJNYCH DNIACH ODBYŁY SIĘ ĆWICZENIA
PRAKTYCZNE
Wykorzystywanie przez wykładowców metod aktywnych, dzięki którym łatwiej moŜna opanować zagadnienia.
moŜliwość odbycia praktyki, zgodnej z kierunkiem i tematem szkolenia
nie mam takiego doswiadczenia
Najbardziej interesujące są szkolenia, na których przekazywana wiedza jest niezbedna i nie chce się z nich wyjść. Ostatnio
byłam na takim szkoleniu -prowadzaca miała taka wiedzę i odpowiadała fachowo, Ŝe nikt nie czekał z niecierpliwością końca
jak to czasem bywa.
na kaŜdym szkoleniu, kiedy spotykam specjalistów i mogę poznać ichdoswiadczenia, podzielić się swoimi - jest to dla mnie
wazne i interesujace
Wzajemna wymiana doświadczeń - nowe wiadomości przekazywane przez spoecjalistów
kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej - duŜa dawka wiedzy poparta moŜliwością skonstruowania własnych pomocy
dydaktycznych, prowadzony przez specjalistów.
wzory i przykłady dokumentacji z nadzoru pedagogicznego, finansów i zarządzania placówką/personelem
Uczestniczyłam w szkoleniu w którym zajęcia odbywały się w przedszkolu w trakcia zajęć dzieci. Takie zajęcia dają
uczestnikom najwięcej.
nic
Bardzo intensywny kurs z PAOW na temat metod aktywizujących, chyba 4 lata temu.Świetna prowadząca, ciekawe zajęcia.
sposób redagowania pis urzędowych
praktyczne działania w formie warsztatowej
Nie było szkoleń, które by mnie w decydujący sposób zachwyciły.
dobrze przygotowana kadra
szkolenia w formie warsztatow Szkolenie na temat nowej reformy programowej w szkolnictwie.
prawo oświatowe i administracyjne
NaleŜę do klubu "Twórczych dyrektorów". Wizyta studyjna do szkoły niepublicznej w Łodzi , która odbyła się w ostatnim
okresie była bardzo interesująca. Mogłam korzystać z wiedzy i doświadczeń innych dyrektorów, jak teŜ dzielić się swoimi.
Wiele rozwiązań wprowadzę na grunt swojej placówki.
Najbardziej interesujące są szkolenia prowadzone metodą warsztatową , np szkolenie rady pedagogicznej "Zabawy
przeciwko agresji".
Dwa szkolenia organizowane przez róŜne prywatne firmy. Zasypywanie własną wiedzą przez prowadzącego , jego fachowość
i odpowiedzialność za powierzone zadanie = nie zmarnowany czas i pieniądze! Wiedza potrzebna w praktyce.
Najbardziej pouczające sa szkolenia połączone z praktyką. Lubię jak coś sie na nich dzieje i pokazują najnowsze techniki
nauczania.
zmierzenie się z problemem, symulacja zdarzenia. Dała mi moŜliwość spojrzenia na sprawę ze strony osoby , od której zaleŜy
rozwiązanie problemu.
Najbardziej interesujące: Nowe informacje
rózne formy i treści dotyczące pedagogiki zabawy Klanza (zabawy chustą animacyjną)
NajwyŜej cenię sobie szkolenia , w których prezentowane są praktyczne działania dające moŜliwość wykorzystania ich w
pracy z dziećmi. W bieŜącym roku najwięcej wyniosłam z doskonaleń prowadzonych przez E.Zielińską oraz C. Marszałek.
Zdobyłam wiedzę o ciekawych metodach pracy
Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej. Daje to uczestnikom moŜliwość zaprezentowania się, wysłuchania tego co robią
inni, przeniesienia pomysłów na teren swojej szkoły, praca w grupach.
Szkolenie z zakresu zabaw sensorycznych. - w sposób interesujący została przekazana wiedza z tego zakresu.
Konkretne informacje do pracy z dzieckiem czy teŜ biurowej.
kurs z zakresu terapii pedagogicznej

1759426
1759178
1759042
1759091
1758998
1758812
1751058
1751666
1758097
1776249
1760066
1773895
1772789
1761401
1772144
1762000
1762309
1770380
1769805
1763336
1763382
1768480
1767744
1763772
1764889
1783611

1847713
1870130
1869924
1867667
1867731
1867770
1867836
1868033
1869778
1869703
1868152
1868204

Najbardziej cenię sobie szkolenia, gdzie teorii towarzyszy wymiana doswiadczeń. Kilka razy uczestniczyłam równieŜ w
szkoleniach, które prowadzili wykładowcy zagraniczni (dokładnie amerykańscy). Prezentacja ich systemu szkonictwa,
wymiana doswiadczeń. Co waŜne organizatorzy (Centrum Edukacji Obywatelskiej w warszawie zadbali o swietych tłumaczy i
mimo, Ŝe nie znam dostatecznie dobrze języka angielskiego mogłam duzo skorzystać z takiego szkolenia, które trwało 10
dni).
integrowanie uczestników , zajęcia aktywizujące , burze mózgów ,
Doświadczeniem, którego nie zapomnę było uczestniczenie w plenerze plastycznym, na którym poznałam szereg technik
plastycznych oraz kursu zorganizowane przez Klanzę Wrocław, niesamowite przeŜycie. Myślę, Ŝe było to najlepsze szkolenie
z moŜliwych. To czego się nauczyłam wykorzystuję w pracy w przedszkolu.
Najlepsze są szkolenia połączone z warsztatami, gdzie moŜna wypracować konkretne materiały, programy itp, pod okiem
specjalistów korygujących błędy.
wiadomości z poza szkoleń, czayli uwiedza i doswiadczenie opisane przez pozostaŁych uczestników

1868249

1868317
1868429
1868544
1868596

1868591
Organizatorzy szkoleń prawidłowo dobieraja ich tematykę. Jest ona zgodna z priorytetami MEN i Kuratorium.
Tematyka szkoleń była zgodna z potrzebami w zakresie.
1868628
Po szkoleniu dotryczącym pozyskiwaniu środków unijnych, moŜliwośc zrobienia próby projektu pod kierunkiem prowadzącego
1868800
szkolenie
<< < 1 2 3 4 > >>

Nie było takich
Nie uczestniczyłam w takich zajeciach
szkolenia prowadzone przez kuratorium , które nie uwzględniają specyfiki placówek niepublicznych
brak
nie rozczarowały mnie
Krótkie formy szkoleń, które wnoszą mało treści praktycznych
brak rozczarowań
szkolenia komputerowe, duŜa liczba uczestników, mała moŜliwość indywidualnych konsultacji
Nie było takiego szkolenia
bale i uroczystości klanza poniewaŜ pomysły były mało oryginalne i zabrakło dynamiki podczas przechodzenia z jednego zadania
do drugiego
śadne
Nie uczestniczyłam w szkoleniach , które by mnie rozczarowały.
Szkolenie pt: wspomaganie dzieci w rozwoju umysłowym na przykładzie edukacji matematycznej organizowane przez nową erę
rozczarowało mnie dlatego,Ŝe temat szkolenia nie pokrył sie z tym co było przedstawiane na spotkaniu.
na podyplomówkach, chociaŜby zarządzaniu oświatą : duŜo teorii, mało praktycznych rozwiązań.
Nie uczestniczyłam w takim szkoleniu które by mnie rozczarowało.
Pedagogika zabawy w pracy wychowawczej w przedszkolu- była podana tylko teoria, zabrakło zajęć praktycznych.
szkolenie dotyczące kwalifikacji eksperta do spraw awansu zawodowego nauczycieli, było niemerytoryczne, nie tego oczekiwali
uczestnicy, nie wzięto pod uwagę faktu, iŜ na tym szkoleniu w jednej grupie byli eksperci i kandydaci na ekspertów.
zadne -wszystkie byly tematyczne,konstruktywne,ciekawe
Nie byłam uczestnikiem szkolenia , które mnie rozczarowało . KaŜde ze szkoleń wniosło coś nowego do mojego warsztatu pracy
i miało wpływ na mój rozwój.
Nie było takich
nie było takiego.
Szkolenia dla Koordynatorów ds. bezpieczeństwa w szkołach
Najbardziej rozczarowują mnie przede wszystkim krótkie formy doskonalenia (kilka godzin) oprate wyłacznie na wykładzie
(teoria). Najczęściej po tych szkoleniach mam poczucie straty czasu i pieniędzy.
Studia podyplomowe z zakresu technik arterapii ze względu na brak profesjonalizmu w prowadzeniu zajęć przez zatrudnionych
wykłądowców
Rozczarowały mnie szkolenia kilkugodzinne ( m.in. praca z uczniem zdolnym)- zbyt duŜo teorii, którą śmiało moŜna przeczytać w
ksiąŜkach, w internecie, za mało praktycznych wskazówek, ćwiczeń itp.
nie było takich
wiadomości, treści podawane w sposób nuzacy mało atrakcyjny, przestarzałymi metodami

1772789
1772144
1762309
1769805
1763336
1763382
1768480
1767744
1763772
1805041
1783611
1847713
1870124
1870130
1869703
1867574
1867667
1867770
1867836
1869778
1868152
1868204
1868249
1868292
1868429
1868544
1868596

nie byłam na takim
wszystkie były ciekawe, profesjonalnie prowadzone
Nie pamiętam
Szkolenia obowiazkowe, na które zaprasza się przedstawicieli wszystkich placówek oświatowych, dlatego czas szkolenia
wydłuŜa się w nieskończoność , a na sprawy dotyczące mojej placówki poświęca się 15 min.
Rozczarowało mnie szkolenie trwające najdłuŜej, poniewaŜ wykładowcy mieli skłonność do nieuzasadnionego skracania zajęć.
Raczej zawsze byłam zadowolona z odbytych szkoleń.
nie wystąpiło
z zakrwsu administracji przedszkola przekazana wiedza juŜ dawno była w moim posiadaniu
Nie było takiego
warsztaty z logorytmiki cz. teoretyczna, prowadzący bardzo kompetentny, lecz zbyt zawęŜał się tylko do swojej dziedziny.
nie mam takiego doświadczenia
kurs -zarządzanie oświatą. Słabo przygotowane
Ŝadne
nie rozczarowało mnie
zbyt drogie, za mało zdobywamy na nich doswiadczeń,
Z zakresu pojęć matematycznych. Zbyt duŜo teori a mało konkertnych przykładów wykorzystania metod i form i zabaw do
zainteresowania dzieci matematyką.
Nie bylo takich
Ŝadne Mnie nie rozczarowało
Jestem zadowolona z odbytych szkoleń , wiedze wykorzystalam w pracy zawodowej.
Budowanie i realizacja planu szkoleń WDN - z powodu większego dostosowania powyŜszego kursu do potrzeb szkół, a nie
przedszkoli. Czas na kursie był wykorzystany nieefektywnie, powinno być więcej konkretnych przykładów mających
zastosowanie w praktyce we wszystkich typach szkół.
Brak materiałów szkoleniowych, informacje czytane z kartki, bez wyjaśnień, komentarza, dyskusji, warunki bardzo ubogie
(brudna, obdrapana sala, źle oświetlona)
jeśli decyduję się na jakieś szkolenie to nie po to aby się rozczarować. Nie korzystam z ofert powtarzających się tematów.
<< < 1 2 3 4 > >>

1868800
1868924
1869270
1870631
1870806
1870852
1870967
1871079
1871253
1871261
1871446
1871622
1871650
1871785
1872013
1872034
1872091
1872188
1872499
1872615
1872961
1873213
1879715

B5. Co było najlepszym lub najbardziej interesującym Pana/Pani doświadczeniem na szkoleniach w ostatnim roku? Proszę krótko
opisać.
Total: 197
<< < 1 2 3 4 > >>
Respondent
spotkania z mądrymi, wykształconymi ludźmi przekazującymi kompetentną, realną wiedzę na prezentowany przez siebie
temat
zdobycie nowej wiedzy
Kurs języka angielskiego
sposób i metody prowadzenia szkoleń z zakresu chorób genetycznych
w kaŜdym szkoleniu dobre jest to , Ŝe ma się kontakt z innymi zaangaŜowanymi nauczycielami, moŜna się porównać,
wymienić doświadczenia. Ponadto wbrew przekonaniu, Ŝe wszystko wiemy pewne rzeczy umykają, ulegają zapomnieniu;
podczas szkoleń, kursów doskonalących odświerzamy sobie wiadomości i nabywamy nowe.
szkolenia dotyczące zarządzania placówkami, prawa oświatowego i prawa pracy w praktyce
Spotkanie z pracownikiem Akademii Pedagogicznej w Krakowie,logopedą,terapeutą.Był bardzo ciekawy wykład,poparty
przykładami a potem rzeczowa dyskusja.
Kurs Metody Dobrego Startu, dostarczył mi podłoŜa teoretycznego i duŜo praktycznych umiejętności, co jest najwaŜniejsze w
pracy z dziecmi.
pozyskanie nowych informacji, praca zespołowa nad opracowniem dokumentu, wypracowanie wniosków do MEN
Praktyczne podejście do tematu
wymiana doświadczeń z uczestnikami kursu

1869172
1869193
1869270
1869348
1870530
1870631
1870806
1870852
1870967
1871004
1871079

Szkolenie z zakresu stosowania pomocy M.Montesorii
Najlepsze z zakresu zmian w prawie oswiatowym w małych grupkach, kompetentni racy prawni, mozliwosc zadawania pytan
wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia; Nastepne szkolenie z zakresu zarządzania finansami i zasobami
ludzkimi- na wysokim poziomie wykładowcy, szkolenia rad pedagogicznych
Lubię zajęcia warsztatowe, gdzie uczę się praktycznych umiejętności przydatnych w swojej pracy. Szczególnie polecam
warsztaty Klanzy z zakresu pedagogiki zabawy
Wiadomosci połączone z praktycznym wykorzystaniem ich podczas zajęć.
Interesującym doświadczeniem minionego roku było szkolenie na kursie z organizacji i zarządzania oświatą
atmosfera szkolenia, ciekawe cwiczenia
Najbardziej intersującym doswiadczeniem było uczestnictwo w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą,
poniewaŜ było dobrze prowadzone, przez dobrych specjalistów i miłej atmosferze.
Szkolenie o nadzorze pedagogicznym
asertywność n-la, zarówno strona merytoryczna jak i praktyczna bardzo zajmujące, prowadząca kompetentna
Nie zdarzyły się w ciągu ostatniego roku takie doświadczenia które były by w swojej formie interesujące.
warsztay metodyczne prowadzone przez Centrum szkoleniowe KLANZA-wybrane elementy kinezjologicznego systemu
kształcenia i terapii Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej czyli wiersze i opowiadania do kreślenia i składania -JESIEŃ
,ZIMA
Podane przykłady.
Zdobyte wiadomości z zakresu kursu nauka czytania w przedszkolu.
Uczstniczyłam w ostatnim czasie w szkoleniu "Uczenie się przez całe Ŝycie" Comenius - partnerskie projekty szkół. Zdobyłam
duŜo interesujących wiadomości dotyczących projektu, materiałów, na szkoleniu miałam moŜliwość rozmowy z osobami
uczestniczącymi juŜ w podobnych projektach, które dzieliły się swoimi doświadczeniami. Osoba prowadząca była świetnie
przygotowana i moŜliwy jest z nią kontakt dotyczący projektu takŜe po szkoleniu.
Konferencja zorganizowana w zamku, w pięknym otoczeniu, bardzo ciekawie prowadzone zajęcia, wszystkie materiały w
wersji elektronicznej.
ciekawe było szkolenie organizowane przez MEN w związku z obniŜeniem wieku szkolnego
Zdobyłam wiele róŜnorakich informacji i doswiadczeń.
nowości związane ze szkolnictwem, kontakty i wymiana doświadczeń między nauczycielami.
Wiedza którą moŜna wykorzystać bezpośrednio w pracy. Bazująca na interpretacji zmieniających się przepisów prawnych np.
prowadzenie spraw kadrowych, zmiany w przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli itp. oparta na
konkretnych przykładach.
na szkoleniach najbardziej cenię rady praktyczne, które wykorzystam w pracy zawodowej
poznanie i wymiana doświadczeń z nauczycielami innych placówek
Szkolenie na temat otwarta i bezpieczna szkoła prowadzone przez Panie z WODN z Wałbrzycha i Wrocławia.
nowe metody prowadzenia zajęć bibloioterapeutycznych, wysoki poziom merytoryczny zajęć dotyczących
dysleksji
Wspólna wymiana doświadczeń i formy zabaw edukacyjnych
Szkolenie o tematyce "Jak zainteresować i zachęcić dziecko do nauki"
nie uczestniczyłam w ostatnim roku
podnoszenie swoich umiejętności, nabywanie nowych
Forma przekazywania materiałów.
formy warsztatowe, które pozwoliły na pracę twórczą, dzielenie się swoim doświadczeniem z innymi w zespole.
Najbardziej atrakcyjne jest szkolenie gdy kończy się ćwiczeniem, krótkimi warsztatani, wykonaniem zadania o którym była
mowa
Zrozumienie ideii przygotowania dzieci 5 letnich do podjęcia nauki w szkole jako 6 latków.
Najbardziej interesujące były te, których prowadzący wymagali duŜo od siebie
Na wszystkich szkoleniach materiały były podawane w interesujący i zrozumiały sposób. Wykładowcy z wielkim spokojem
odpowiadali na zadawane przez słuchaczy pytania.
najbardziej interesującym doświadczeniem byly zajęcia z arterapii i cykliczne zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu
logopedii i terapii pedagogicznej. mój warsztat pracy został wzbogacony o nowe metody plastyki stosowanej a takŜe
zwrócenie uwagi na usuwanie wad wymowy i terapię prwidlowej wymowy u dzieci.
nie pamiętam
Bardzo przydatne informacje dotyczące składania wniosków w ramach LLP.
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POLAND - FINAL QUESTIONNAIRE

HIDE MENU

Respondents: Total 289, Visible 289
Time used: Avg 00:21:13, Med 00:15:20

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.

Active filters:
Time period: - 25.02.2009 18:45

PAGES

1

2

3

4

5

6

Część C: Motywacje do podjęcia doskonalenia zawodowego
Select graph type:
Exploded pie diagram

Select graph type:
Bar diagram

C3. Jeśli zaznaczył/a Pan/Pani "inne", proszę wskazać konkretne propozycje, pomysły?
Total: 54
<< < 1 2 > >>
Respondent

język komunikacji, budowanie zespołu

1745414

metodyczne - brak wymiany z innymi nauczycielami

1759701

Pozyskiwanie środków unijnych.

1847713

jak pozyskiwac sponsorów, sztuka negocjacji, sztuka rozmawiania z rodzicami dzieci mających problemy z nauka itp,

1491636

nauka języka obcego z uwzględnieniem moŜliwości poznawczych osób po czterdzestce

1491510

pomoc s sytuacjach stresujacych

1491482

Metody pracy z dziećmi; Pedagogika M. Montesorri, Arteterapia

1491360

Nie dotyczy

1492608

Metody pracy z dziećmi małymi wpływającymi na wszechstronny rozwój dziecka.

1493670

pozyskiwaniem dodatkowych funduszy dla oświaty (pisanie wniosków o granty i inne fundusze zewnętrzne)

1494867

formy i metody pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych

1502263

wszelkiego rodzaju kursy plastyczneoraz kursy dotryczące zabwa z dziecmi.

1495826

Planowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej

1497852

zabawa przez ruch,

1503218

-

1503349

Techniki NLP - w róŜnych aspektach, pozyskiwanie środków unijnych, treningi twórczości, które rozwiną moją kreratywność
i umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, praca z dzieckiem zdolnym na poziomie edukacji początkowej.

1508239

Terapia tańcem, logorytnika, emisja głosu oraz wszusystko to co jest związane z kreatywnym ruchem i sprawnością
fizyczną, poniewaŜ dzieci są mało ruchliwe, brak im wytrwałości ,siły itp.
Z badań nad efektami edukacyjnymi wynika, Ŝe nasze dzieci są słabsze : sprawnośc ruchowa, koordynacja wzrokoworuchowa, samoobsługa, czynności poznawcze- Za duŜo siedzą przy TV, komputerze a do przedszkola i na spacery woŜone
są samochodami, dzieci NIE CHODZĄ !!!

1508382

jakiś bardzo dobry kurs dotyczący spraw związanych z prowadzeniem kadr w placówce przedszkolnej

1510944

jezyki obce w nauce dzieci mlodszych

1527380

Emisja głosu
Andragogika
Warszaty plastyczne

1530819

Rozszerzenie zakresu szkoleń dla nauczycieli języka angielskiego

1595306

rozwojem dziecka w sferach psychicznych

1715448

Jak radzić sobie w sytuacji, gdy mamy podejrzenia o znęcanie się nad dziećmi lub molestowanie w rodzinie.

1649110

zmiany w przepisach bhp i zmiany dotyczące prowadzenia stołowki przedszkolnej - moza by co jakiś czas przeprowadzać
kilku godzinne szkolenia dotyczace właśnie tych zagadnień, - zamówienia publiczne, z wolnej reki, konkretne przykłady jaka
jest procedura załatwiania takiej sprawy, czasmi musze dla drobnej kwoty przeprowadzać całą procedure - a nie wiem czy
to było konieczne , czy tylko wymysł kogoś?

1718248

Chciałabym ukończyć studia trzeciego stopnia z zakresu pedagogiki

1718748

problemen są pieniądzie. Jeśli bedą darmowe to bedą chetni z róznych dziedzin

1720902

nie mam sprecyzowanego pomysłu

1721823

lace i kadry w oświacie

1722703

--

1726529

Rola i zadania samorządu terytorialnego wobec instytucji i placówek oświatowych.

1743494

Planowanie i organizacja wewnętrznego doskonalenia nauczycieli.

1759178

Prawo Oswiatowe -aktualizacja ( na bieŜąco)

1760096

Nadzór pedagogiczny , kontakty z rodzicami - np. zawieranie róŜnego rodzaju umów cywilnoprawnych, postępowania w
przypadku dziecka molestowanego, zaniedbanego, kłopotów wychowawczych lub agresji u dziecka itp.

1772144

Praca z dzieckiem niepełnosprawnym

1762000

pomysły są zbyt duŜo warte by je oddawać anonimowo

1762309

Diagnoza sytuacji wychowawczych i dydaktycznych w szkole.

1763382

zmiany w oświacie

1768480

Szkolenie dotyczące statutów szkolnych

1783611

Obsługa kadrowa, gdyŜ w małych placówkach ta spoczywa w obowiązkach dyrektora np. w przedszkolach !
Zagadnienie "radzenie sobie ze stresem w zawodzie" moŜna by poszerzyć o komunikację i wystąpienia publiczne.

1870130

ocena pracy (dorobku zawodowego)nauczycieli, zwalniani

1870098

Szkolenia dotyczące pracy dzieci z ADHD, kreatywny sposób prowadzenia grup przedszkolnych, szkolenia z zakresu terapii 1870124
pedagogicznej , pracy z całą rodziną

jak prowadzić szkołę przedszkole przez stowarzyszenie

1869924

- sposoby rozwiązywania konfloktów, (andragogika)
- kontakty interpersonalne w placówkach ( andragogika)

1867667

Prowadzenie zajęć metodą Montessorii it. , zajęcia warsztatowe

1868033

Kompleksowa i "mądra" pomoc dzieciom z rodzin zagroŜonych patologią, szeroko pojęta pedagogizacja rodziców

1869651

związane z praca z dziećmi.

1868152

reforma szkolnictwa - obniŜenie wieku szkolnego

1868591

-

1869270

agresja dzieci, praca z dzieckiem nadpobudliwym , adhd

1870967

Studia podyplomowe z informatyki.

1871367
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C5. Jeśli zaznaczył/a Pan/ Pani "inne", proszę wskazać konkretne propozycje, pomysły?
Total: 26
<< < 1 > >>
Respondent

z zakresu psychologi np odczytywanie rysunków, znaczenie barw lub inne z zakresu psychologii

1745414

udział dziecka w przedstawieniach okolicznościowych i ich organizacja, udział dzieci w wycieczkach

1491636

Nie dotyczy

1492608
1493670

wychowanie muzyczne w pracy z dziećmi
Metody nauczania języka obcego
Nowe formy i metody w pracy z dzieckiem

1497852

-

1503349

edukacja muzyczna i plastyczna małego dziecka

1506253

wstępna diagnoza pedagogiczna dziecka oraz umiejętność rozpoznawania jego problemów na podstawie analizy rysunku
dziecka, kinezjoligia edukacyjna

1508239

Ten sam zakres tematyczny co opisałam wczesnie : RUCH, TANIEC, LOGORYTMIKA ITP.

1508382

wszelkie warsztaty, szkolenia aktywizujące pracę mózgu

1508939

edukacja muzyczna, plastyczna, zdrowotna

1510944

Techniki origami

1530819

plastyczne prace z dziećmi - składanki , wycinanki , , wyliczanki , rymowanki

1540276

--

1726529

edukacja plastyczna i techniczna małego dziecka

1745045

nie wiem

1758812

nie

1758641

wpływ integracji sensorycznej na umiejetności szkolne dziecci

1773895

nauka języka migowego

1761401

aspekt rozwoju seksualnego małego dziecka i edukacja rodziców w tym zakrese

1769805

- muzykoterapia, praca z dzieckiem agresywnym, nadpobudliwym, metody aktywizujące itp

1867574

nie dotyczy

1868249

--

1869270

wspomaganie rozwoju dzieci uzdolnionych, rozwijanie pamięci.

1870852

Ptworzenie wlasnych programow autorskich dla dzieci.

1871404

Jak radzić sobie z postawami roszczeniowymi rodziców.

1872961

<< < 1 > >>

C6. Czy ma Pan/Pani jakieś inne potrzeby doskonalenia zawodowego?
Total: 88
<< < 1 2 > >>
Respondent

tak z zakresu psychologii i technik plastycznych lub metodyki zuchowej
w zakresie asertywnosci

1745414

1491636

Tak chciałabym rozpocząć studia podyplomowe na kierunku Logopedia.

1742511

Nie - kursy internetowe są dla mnie OK

1759701

szkolenie z zakresu rozwiązywania problmów przez dzieci, konstruowania wiedzy

1478512

Nie

1491468

wypalenie zwodowe

1481805

Nie dotyczy

1492608

tak - praca w oddziale integracyjnym, pozyskiwanie dodatkowych funduszy dla przedszkola

1494067

nie

1493670

np wykorzystanie komputera w pracy z małym dzieckiem

1495826

kontynuacja studiów - podyplomowe magisterskie

1495839

nie

1501400

-

1503349

nie

1506189

studia z zakresu logopedii, surdopedagogiki, język migowy

1512374

tak - rozwój osobisty w szerokim tego słowa znaczeniu - to zawsze przekłada się na pracę...

1508239

Edukacja rodziny, aspekty wychowawcze.

1508289

rekreacja ruchowa, języki obce(FRANCUSKI, WSZYSCY UCZĄ ANGIELSKIEGO a reszta!)

1508382

językowe

1508939

zdobycie kwalifikacji do nauki języka obcego

1509490

raczej nie

1509494

studia doktoranckie

1510944

-

1527380

Podniesienie umiejetności językowych, np. języka angielskiego, niemieckiego na wyŜszy poziom

1530819

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

1531005

Jestem nauczycielem mianowanym i to mi wystarcza

1540276

nauka gry na pianinie

1715599

nie

1715448

tak, chciałabym uczyć się języków obcych

1645234

w zakresie logopedii

1676965

wczesne stadium rozwoju nauki czytania i pisania

1703814

Tak , ale raczej osobiste nie związane z pracą wychowawczo - opiekuńczą j. niemiecki,

1713395

- wczesne wspomaganie dziecka
1708799
- organizacja pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych- konkretne metody pracy
nie

1709020

Nadzór pedagogiczny - podyplomówka

1718248

ukończenie studiów trzeciego stopnia

1718748

nie

1721662

nie

1722698

nie

1724591

wszystkie wyŜej wymieniono

1726529

Tak, w zakresie terapii pedagogicznej.

1759178

nie

1758812

Nie

1751666

pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

1758641

nie

1776249

Doskolenie w zakresie nowych metod nauczania w szkole, zarzadzanie w Oświacie,

1760096

nauka języka migowego

1761401

Nie

1772144

<< < 1 2 > >>
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Jeśli nie, to dlaczego?
Total: 113
<< < 1 2 3 > >>

Respondent

wciąz jestem Ŝądna wiedzy i nowych metod pracy mimo najwyŜszego stopnia awansu zawodowego

1745414

brak czasu
czasami brak motywacji

1745058

poniewaŜ mała jest dostępność takich szkoleń

1805041

z braku środków finansowych

1870098

sprawa finansowa.

1870124

z powodu małego staŜu pracy

1491636

Brak środków, pisanie pracy magisterskiej, praca dodatkowa.

1742511

Dopiero rozpoczynam pracę w zawodzie nauczyciela, więc mam nadzieję Ŝe uda mi się zrealizowac dalsze plany
doskonalenia

1742543

Brak czasu i finansów

1478512

Powodem jest brak czasu na pogodzenie wszytkich obowiązków.

1491478

bo nie mam takich moŜliwości

1491756

PONIEWAś POTRZEBUJĘ NADAL SIĘ DOSKONALIĆ

1492004

Nie dotyczy

1492608

nie spotkałam propozycji szkoleń w tym zakresie,
brak czsu w roku szkolnym na udział w dłuŜszych szkoleniach

1494067

przydały by się jeszcze szkolenia z zakresu prawa budowlanego, archiwizacji, prowadzenia kadr itp

1494867

ze względu na wysoką cenę ofert szkoleniowych, uboga oferta szkoleń proponowanych blisko miejsca zamieszkania

1502263

PoniewaŜ nie zawsze dysponowałam odpowiednim czsaem oraz dlatego ze ciekawsze kursy był za drogie

1495826

obecnie konczę studia licencjackie, planuję kontynuację na studiach podyplomowych, interesują mnie teŜ róŜne szkolenia
metodyczne

1495839

nie było ciekawych propozycji edukacyjnych

1503218

nie wiem

1503349

W moim środowisku organizowane są tylko warsztaty muzyczno- taneczne, czasem połączone z plastycznymi. Dwa razy
byłam na warsztatach pt.: "Szkoła dla rodziców".

1506253

brak funduszy

1512374

szkolenia które mnie interesują są drogie.

1508239

Nie poniewaŜ kursy są płatne.

1508554

za krótki staŜ pracy

1508827

stale się rozwijam

1508939

powody osobiste

1509492

Nie zrealizowałam wszystkich swoich potrzeb, jest to związane z wysokimi opłatami za studia, kursy. Niestety nie stać mnie
na tego rodzaju luksus.

1510944

poniewaŜ cały czas się uczę, zdobywam nowe doświadczenia w pracy z dziećmi, mam nadzieję, Ŝe będę mogła jeszcze
uczestniczyć w wielu kursach i szkoleniach

1512743

za malo szkolen

1527380

Całe zycie czegoś się uczymy, a ucząc dalej rozwijamy swoje umiejętności lub doskonalimy dotąd posiadane.

1530819

Z braku czasu oraz pieniędzy.

1536192

kiepski system finansowania doskonalenia

1540750

jestem młodym n-lem oraz szkolenia nie są finansowane przez moją placówkę, w której pracuję

1715599

Nie jest łatwo znaleźć opowiedni kurs

1590971

Nauczyciel powiniem kształcić się całe Ŝycie

1595306

brak czasu

1642011

Jestem młodym nauczycielem, dlatego teŜ chcę się wielu rzeczy jeszcze nauczyć

1645131

JeŜeli będzie mnie coś interesowało to z pewnością będę uczestniczyć w takim szkoleniu.

1649110

Brak czasu

1777449

z powodu braku środków finansowych

1713395

poniewaŜ jestem nauczyvielem i moim obowiązkiem jest ciągły rozwój

1712699

Nie.Nauczyciel powinien się doskonalić przez całe swoje Ŝycie zawodowe.Niestety z wielu kursów muszę rezygnować albo
z powodu kiepskich dojazdów albo godziny ich rozpoczynania i kończenia,gdyŜ są organizowane poza miejscem mojego
zamieszkania.

1716110

Czesto ceny proponowanych szkolen są zbyt wysokie

1717098

brak funduszy na wszystkie formy doskonalenia

1718248

W związku z odpłatnością za kształcenie, które jest bardzo drogie

1718748

Brak czasu na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

1719704

zawód nauczyciela wymaga stałego doskonalenia i rozwoju

1719981

Proces rozwoju zawodowego trwa całe Ŝycie, człowiek nie jest w stanie zrealizować wszystkiego do jakiegoś określonego
terminu!

1720243

brakuję w godzinach popołudniowych i nie płatnych

1720902
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D2. Jeśli zanznaczył/a Pan/Pani "inne", proszę wskazać jakie.
Total: 10
<< < 1 > >>

Respondent

niepwena sytuacja z karta nauczyciela, nieadekwatne do pracy zarobki i wymagania, brak nauczycieli, brak pomocy
edukacyjnych, wygórowane wymagania rodziców, zbyt liczne grupy dzieci

1491636

Nie dotyczy

1492608

Problem pedagogizacji rodziców.
Organizowanie bezpłatnych zajęć pozaszkolnych.
Brak czasu w rodzinie dla dzieci.

1497852

-

1503349

niskie dochody potencjalnego nauczyciela

1510944

napływ przypadkowych ludzi do zawodu, słabo przygotowanych do pracy ( ukończenie uczelni o niskiej renomie).

1530819

--

1726529

nie dotyczy

1868249

-

1869270

Ciągłe zmiany w prawie oswiatowym. Brak ciagłości w wykształceniu wyŜszym nauczycieli( po licencjacie nauczyciele
kształcą się bardzo często w zupełnie innym kierunku; dwuletnie studia , najczęściej dwukierunkowe, jak np. wychowanie
przedszkolne z nauczaniem początkowym nie wykształcą nigdy dobrze nauczyciela w Ŝadnym kierunku, inaczej niŜ studia
ciągłe, pięcioletnie).

1871404

<< < 1 > >>

D3. Jak ocenia Pan/Pani współpracę pomiędzy przedszkolem a szkołą podstawową?
Total: 239
<< < 1 2 3 4 5 > >>
Respondent

bardzo dobrze

1745414

Moim zdaniem jest całkowity brak takiej współpracy

1745058

nie mam zdania

1759701

dobrze

1759360

dostatecznie

1758540

średnio

1777205

Dobrze

1760688

W dzielnicy, w której pracuję, obie placówki utrzymują stały kontakt, jest między nimi dobry przepływ informacji i Ŝyczliwość

1743998

bardzo słabo

1742599

nie ma takowej wspołpracy

1491636

Współpracę ze szkołą oceniam jako dobrą.

1847713

Bardzo dobra współpraca.

1742511

brak współpracy przedszkola ze szkołą

1715599

Nie mogę wypowiedzieć się gdyŜ nie znam środowiska przedszkolnego

1742543

Ŝle, gdyŜ nie ma tej współpracy poza odwiedzinami klasy pierwszej przez dzieci 6 - letnie

1759664

systematyczna współpraca jako przedszkole jaestesmy zapraszani do szkół na róŜne uroczystości, turnieje sportowe
imprezy, lekcje pokazowe

1478512

kazda insytucja działa na własny rachunek,rywalizują ze sobą, a wspópraca wynika bardziej z obowiązku niŜ z potrzeby

1491510

Współpraca układa się dobrze

1491468

w powyŜszym zakresie daje się zauwaŜyć zmiany na lepsze.

1491360

??????????????

1481805

dobrze

1491756

WSPÓŁPRACA JEST MAŁA I BRAK JEST PRIORYTETÓW DO WSPÓŁPRACY

1492004

Jako "zerową", szkoła jest zainteresowana współpracą z p-lem tylko wtedy gdy zbliŜa się nabór di szkół. Zero
zainteresowania wspólnymi inicjatywami w ciągu roku szkolnego.

1492556

Bardzo dobrze

1492608

W moim środowisku współpraca układa się dobrze.

1493871

w moim przypadku bardzo dobrze

1494067

Bardzo dobrze.

1493670

takiej współpracy prawie wcale nie ma

1494867

na średnim poziomie

1502263

Jest umiarkowana. np nie do konca jestem w stanie zrozumiec senes pisania opinii o dzieciach, których n-le szkol
podstawowych nie moga przeczytac a sadze iz taka wiedza przydałaby im sie w doskonaleniu dzieci, które własnie opusciły
przedszkole.

1495826

dobrze

1495839

słabo

1498109

dobrze

1499807

brak

1501400

Jest całkiem pozytywna

1503218

zadowalajaca

1503257

-

1503349

w moje miejscowości takiej współpracy nie ma.

1506189

W niewielkim mieście współpraca jest łatwiejsza między placówkami. Bardzo duŜo zaleŜy od dyrekcji i od samych
nauczycieli. Szkoła raczej interesuje się przedszkolakami szczególnie zerówkowiczami poprzez organizowanie dni
otwartych, róŜnego rodzaju olimpiad itp.

1506253

nieźle, istnieje kontakt, w razie potrzeby placówki się wspierają

1512374

Współpraca jest w nikłym zakresie.

1508239

Bardzo dobrze.

1508289

W naszym mieście bardzo dobrze, współpracujemy na bieŜąco, w zaleŜności od aktualnych potrzb dzieci i placówek.

1508382

W naszym przypadku jest to współpraca zadawalająca. Obserwuję poprawę tejŜe współpracy, która niejako została
wymuszona przez ostatnią reformę oświaty. Nauczyciele szkół a szczególnie nauczania początkowego zaczeli zabiegać o
dzieci i rodziców trochę ze względu na niŜ demograficzny ale przede wszystkim ze względu zdobywanie kolejnych stopni
awansu zawodowego. Myślę, Ŝe część nauczycieli zrozumiało, Ŝe trzeba ięŜko pracować na swój wizerunek i markę a to
oceniają rodzice i dzieci.

1508352

Szkoła nie ceni pracy przedszkola, tak jak większość społeczeństwa. Coraz częściej jesteśmy "pilnowaczkami" a nie
nauczycielkami.

1508625

wystarczająca

1508827

dobra

1508849

poprawna

1508939

Na dostatecznym poziomie

1508999

Tragiczna, Szkoła jest niereformowalna w obecnej chwili. Markuje się zmiany. W 80% wpływa negatywnie na uczniów. Nie
wzbudza zaufania u dzieci i rodziców. Przepełnione klasy w miastach uniemoŜliwiają rozwijanie twórczej postaw dzieci.
Łaczeni SP i Gimnazjum to tragiczna pomyłka, a dołanczanie 6 latków do szkół w obecnym systemie pracy to zabójstwo
potencjału dzieci 6 letnich. POzbawienie ich indywidualnego podejścia w edukacji jakie ma miejsce w przedszkolu. Szkoła i
jej nauczyciele uwaŜają, Ŝe nauczyciel z magistrem lub dwoma fakultetami w przedszkolu jest czyś/ kimś gorszym, o niskim
poziomie wiedzy. W takim wypadku nie dąŜy do nawiązywania kontaktu, współpracy, nie interesuje go dagnoza dzieci w
okresie 4 lat edukacji przedszkolnej.
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POLAND - FINAL QUESTIONNAIRE

HIDE MENU

Respondents: Total 289, Visible 289
Time used: Avg 00:21:13, Med 00:15:20

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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Time period: - 25.02.2009 18:45
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Część E: Badanie porzeb szkoleniowych nauczycieli
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Część F: Opinie na temat doskonalenia zawodowego
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Part G: Opinie na temat doskonalenia zawodowego w przyszłości
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