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Part B: Experienta dumneavoastra
Aceste intrebari se refera la experienta dumneavostra cu pregatirea continua.
Select graph type:
Bar diagram

Select graph type:
Exploded pie diagram

Select graph type:
Exploded pie diagram

B4. Care au fost cele mai frustrante trăsături ale cursurilor de formare la care aŃi participat în trecut ?
Total: 137
Respondent
Am participat pe vremea comunismului. Erau false, ideologizate la maximul.

1759027

Nu au avut trasaturi frustrante.

1777356

lipsa de experienta

1774029

formatorii nu s-au focalizat pe obiectivele cursului sau pe formarea efectiva de competente

1491614

faptul ca nu au fost recunoscute in momentul in care s-a dorit promovarea altei persoane

1491571

prea multe materiale ptr. portofoliu

1491461

Lipsa unor modele concepute si prezentate de la A la Z, adica cu introducere, cuprins, incheiere si evaluare. Majoritatea
prezentarilor sunt mai mult teoretice iar latura practica este prezenta fragmentat, incomplet , de neutilizat in practica
scolara.

1491357

Participare pasiva.

1491268

monopolizarea discutiilor de catre profesorii formatori

1491185

-spatiul de desfasurare, mijloacele auxiliare folosite (suport de curs tiparit mai putin lizibil, de ex.)

1490962

-

1487146

Nu au fost.

1487193

Atitudinea formatorilor fata de cursanti; relatie profesor -elev, oarecum dictatoriala.
Lipsite de noutati, de exemple concrete.

1487843

Lipsa componentei practice

1487932

Volumul de lucru acasa
Metodele exclusiv expozitive folosite

1488111

Timpul alocat era scurt sau se tineau in 2 zile si nu prea intelegeai nimic.

1488281

-

1488308

uneori plicticoase

1488322

-faptul ca se suprapuneau peste orele de serviciu, astfel incat nu am putut participa la toate orele de curs
-foarte multe notiuni teoretice carora le lipsea un exemplu practic, din realitate.

1488496

interactivitatea

1488539

Formalismul ,teoretizarea excesiva a problemelor

1488579

repetarea temelor
calitatea slaba a unor formatori

1488641

orarul greu de acoperit; uneori informatii putine sau prea tarziu accesate; lipsa de experienta in ceea ce ma privestepe
mine in calitate de cursant.

1488646

-

1488658

Formatorul vorbea fara a avea interactiune cu ceilalti cursanti.

1488696

- nu au fost astfel de trasaturi.

1488741

Programarea aleatorie a orarului.
Concentrarea unui bagaj de cunoştinŃe într-un timp record.

1488804

-suprapunerea programului scolii cu timpul de desfasurare al cursului si asta atrage dupa sine neparticiparea;
-cele care se desfasoara pe perioada vacantelor au un program prea incarcat : si dimineata si dupa amiaza;
-prea multe materiale pentru evaluare;

1488810

Graba in care au fost facute

1488893

cunoasterea insuficienta a limbii de predare

1488901

metodele de predare depasite, reluarea unor informatii de prea multe ori

1489183

existenta formala a unui feed-back

1489209

Au fost prea intense.

1502786

lipsa echilibrului intre teorie si experimentare

1539976

nu au trezit interes si s-au desfasurat in stil clasic

1493962

-

1495271

aplicatii putine

1498083

obositoare - dat fiind faptul ca dura cate o zi intreaga.

1503280

-

1503557

-

1503623

-

1503724

Program inflexibil.

1504158

-

1504612

slaba participare interactiva a unor cursanti

1504925

-

1515021

Nu a fost nimic frustrant in afara de faptul ca eram singura cu cea mai putina experienta.

1528500

Durata prea mare.

1528562

Nu inteleg care sunt criteriile de alegere ale cursantilor (ma refer la lista pe care scoala o face).

1528569

Nu reusesc sa gasesc sprijin pentru formarea continua care este scumpa.

1528571

"stas"......toate, nu se iesea din "tipar"

1532946

Intinderea lor pe tot parcursul zilei.

1529709

volumul mare de informatie in timp scurt, realizarea unui portofoliu pt evaluare care a necesitat volum mare de munca

1529676

Faptul ca unele cursuri nu sunt adaptate pentru înv. preşcolar. Cursurile se adresează în primul rând profesorilor şi
învăŃătorilor.
Am parcurs un curs foarte interesant de "EducaŃie timpurie", însă tot ce am învăŃat nu poate fi aplicat, deoarece nu există
baza materială necesară aplicării

1529875

Nu î-mi amintesc ca vre-un curs că vi avut trăşături frustrante.

1529883

a fost spatiu unde s-a desfasurat mese scaune neadecvate

1530015

niciunul

1530028

Lipsa posibilitatii de a invata din practica in timpul cursului.

1530119

multa teorie, aplicatii practice putine
neadaptarea cursurilor la noutatile aparute in domeniu si la schimbarile din sistemul de invatamant

1530166

continut dens raportat la timpul avut la dispozitie

1530277

ccondensarea informatiilor in timp f scurt

1530334

felul in care ne-au fost transmise noutatile
contrar asteptarilor unele lucruri erau ,,usor" depasite

1530347

Faptul ca unele cursuri (ex: Managementul asigurarii calitatii in invatamant) se adreseaza cadrelor didactice/managerilor
din inv liceal sau gimnazial. Cursurile -unele dintre ele- nu sunt adaptate si specificului inv. prescolar

1530470

nu au fost frustrante

1530749

Multa vorbarie si putina practica.

1530801

nu am avut

1530890

Moderatoarea a discutat foarte mult in afara subiectului

1530994

Timpul insuficient pentru asimilarea informatiilor si pregatirea proiectelor de promovare a disciplinelor.

1531211

SE ORGANIZAU SAMBATA CAND ERA TOATA LUMEA FOARTE OBOSITA.

1531237

sunt obositoare dupa orele de servici

1531263

nivelul de la care am fost tratati de unii lectori

1531535

CEA MAI FRUSTRANTĂ TRĂSĂTURĂ CRED CĂ A FOST ÎNCĂRCĂTURA LEGISLATIVĂ ( ÎNCÂLCITĂ MI S-A PĂRUT
MIE) ŞI CEA ECONOMICĂ A CURSULUI DE MANAGER DE ACHIZIłII.

1532101

nerespectarea orei de incepere a cursului

1532134

Senzatia ca fiind prea multi in grupe, nu a fost eficient si ne-am pierdut timpul degeaba.

1533017

uneori superficiale, fara aplicatie practica,teme dificile pentru portofoliul final, uneori neinteresante din punctul de vedere al
formatorului, obositoare - progamarea la finalul unei sapatamani de munca

1533040

Nu se refereau la interesele mele ca profesor.

1533088

Am fost trimisa sa urmez un curs de scurta durata, fara nici o legatura cu cariera si motivatiile mele.

1533097

neadecvate specificului muncii noastre

1533137

interactivitatea cursurilor in situatia unor probleme noi sau mai putin cunoscute

1533418

organizate cu foarte multi participanti

1533745

Nu i-mi amintesc ca cursurile sa fi avut trasaturi frustrate.

1533961

densitatea cursului,
durata cursului pe zi, 10 ore

1534030

aspectul informativ, orele la care a fost programat

1534040

nu a fost cazul

1534225

Nu am avut momente de frustrare

1534328

multa teorie, putina practica

1534625

Lectorii veneau cu notite si discursuri anterior "fabricate", lipsind ctivitatea de dialog si caracterul interactiv.
Un alt aspect ar fi atitudinea pe care o au unii formatori fata de cursanti, atitudine care poate fi intalnita si astazi.

1534648

costul

1535061

lipsa unei comunicări interactive într formatori şi grupul Ńintă.un volum foarte mare de cunoştinŃe de asimilat într-un timp
relativ scurt

1536615

Multe ore pe zi
Crearea unor materiale didactice noaptea , pentru a doua zi la curs

1535784

confectionarea mapelor si a materialelor de la cursul de formare a metodelor active- extrem de multe- mape pentru fiecare
metoda predata

1535991

Informatii insuficiente in anumite domenii de activitate.
Imposibilitatea de a aplica uneori teoria in practica. Diferenta dintre ceea ce s-ar putea face si ceea ce se face efectiv

1536146

informatie insuficienta
lipsa dialogului
intentia de superficialitate

1536501

număr mare de participanŃi, formatori fără tact

1537155

intocmirea portofoliilor

1537262

am participat la cursuri si nu m-am simtit deloc mai pregatita in munca la clasa asa cum m-am asteptat

1537296

material informativ mult in perioada scurta de timp

1538078

majoritatea mi-au placut, dar unele au fost stereotipe.

1538760

nu am trait asemenea sentimente

1539732

Lipsa unui dialog intre formator si cursant, nu ai avut posibilitatea de a avea opinii proprii pe care sa le expui, cursuri seci ,
neantrenante,durata prea mare, putine actiuni practice.

1539538

nu au fost la subiect

1540316

lipsa mijloacelor audio-vizuale

1540359

-

1540429

-

1541009

timpul

1543548

comunicarea cu formatorul

1544455

Nu prea au existat.

1544738

Au fost organizate in timpul anului scolar si lumea e obosita.

1547318

Programul extrem de incarcat

1548548

aplicarea metodelor mai putin adecvata nivelului prescolar

1554807

prea multa informatie si prea condensata

1558600

-

1559158

slaba organizare

1581400

nu se tine seama de masura in care noi dorim un echilibru just intre informare si formare;
nu suntem ajutati in realizarea aspectelor practice in activitatea la clasa;
formatorii dezvaluie prea putin din experienta proprie, facand apel la experienta celor formati;
partea financiara;

1584454

Faptul ca erau prea generale (pentru toate categoriile de cadre didactice)

1634875

nu am considerat ca ar fi fost ceva frustrant

1777465

Unele dintre ele au fost foarte plictisitoare

1746698

Nu consider frustrante aceste cursuri.

1776379

Trecut?! Daca inainte de ,89... atunci...era frustrant- faptul ca ti se dadeau niste cunostinte , doar ca sa se spuna ca se
facea "ceva', caci nu aveau nici o eficienta ,dar trebuia sa stai, sa suporti. Dupa 89, nu a fost cazul.

1774195

Formatorul monopoliza tot cursul, pe când acum cursurile sunt interactive, ne expunem din experienŃa personală şi este
mult mai plăcut şi mai eficient.

1774132

UNELE CURSURI SUNT PROPUSE DOAR PENTRU A ADUNA HARTII SI... SINCER NU MI SE PARE NORMAL

1774031

foarte multi cursanti, dialog greu de realizat

1774039

irelevanta

1773397

dureaza uneori prea putin, ceea ce duce la o trecere prea rapida peste informatii interesante si de importanta pentru noi
cadrele didactice

1772940

suporturile de curs prezentau elemente stiintifice teoretice, fara a se desfasura interactiv, formator- cursant,iar finalitatea nu 1772527
ducea la o sprijinire a cadrelor didactice in proiectarea actului didactic
Nu au fost.

1777835

ideea ca nu as putea face fata la cel in care stapaneam mai putin calculatorul

1804739

au fost realizate in vacantele de la sarbatori sau sambata si duminica de la 9 la 17 cu pauze scurte

1785988

Mai multe lucruri practice, mai putina teorie

1786160

Se astepta sa venim cu propuneri,cu noutati,cu exemple.

1788701

A FI ASCULTAT CA SI UN ELEV.

1788887

Nevoia de colaborare colegiala

1793664

nu au fost

1798303

Nu am simtit acele trasaturi: au lipsit.

1798716

dezinteresul celorlalŃi
diseminarea informaŃiilor

1800298

lipsa de organizare uneori,cursuri care se fac fara sa fie anuntati cei înscrisi

1805956

Nici o problema de acest tip.

1826682

Necesitatea deplasarii in alta localitate decat cea de domiciliu;am fost nevoita sa urmez majoritatea cursurilor de formare
cu achitarea unor taxe exagerat de mari in comparatie cu salariul unei educatoare,dar dorinta de perfectionare si de
formare continua a fost prioritara pentru mine;Conducerea institutiei de invatamant nu valorifica intotdeauna experienta
acumulata de cadrele didactice prin participarea la diverse cursuri de formare, din contra ,aceste cadre sunt marginalizate
si inlaturate din echipele si comisiile care functioneaza la nivelul institutiei de invatamant,fiind promovata in continuare
mediocritatea in detrimentul unei educatii de calitate ,din pacate...!

1833749

B5. Care a fost cea mai bună sau cea mai interesantă experienŃă de formare de pe parcursul ultimului an ?
Total: 138
Respondent
Experien'a doctoratului

1759027

Cursul Educatie timpurie prin 'Step by step" cu d-na Angelescu

1774195

un curs desfasurat on-line, flexibil din punct de vedere al timpului si al deplasarii

1491614

posibilitatea folosirii achizitiilor dint-un curs anterioar ca suport pentru cursul recent

1491571

activitatea de cercetare elaborata in cadrul managementului educational

1491461

Instruirea de 3 zile (cu masa, cazare si transport asigurate de organizator) sustinuta de ONG Asociatia Alternative Sociale
si finanatat de Organizatia Internationala a Muncii si UNICEF.

1491357

Implicarea activa, discutii pe marginea temei si pe baza experientei noastre.

1491268

posibilitatea in cadrul cursului de a vorbi despre experienta personala

1491185

- cunoasterea altor oameni, impartasirea experientelor profesionale

1490962

-

1487146

Nu am avut.

1487193

Cursul de Management educational organizat la colegiul Wrumbrand in anul 2007

1487843

Un specialist din afara a tinut un workshop de 4 zile imbinand foarte eficient teoria cu practica

1487932

formarea in cadrul unui proiect PHARE pe diseminare de informatie europeana la nivel de ciclu primar

1488111

Cursul de la Universitatea Interculturala Timisoara-Istoria si cultura rromilor

1488281

- cursurile din didactica specialitatii

1488308

curs management scolar

1488322

-realizarea unui Proiect de dezvoltare institutionala cu toate capitolele sale dupa un algoritm pe care, in sfarsit, ni l-a dat
cineva, pentru ca toti il tineau secret pana acum!!

1488496

noi modalitati de prezentare

1488539

cercul pedagogic al educatoarelor organizeaza deseori ateliere de lucru ,in care sunt rezolvate chestiuni practice.Oastfel de 1488579
intalnire a avut ca tema folosirea metodelor interactive la gradinita.
diversitatea culturala

1488641

Cursul de management al educatiei

1488646

-

1488658

- lucrul in echipa

1488741

Realizarea coeziunii echipei/grupei de cursanŃi din care am făcut parte.

1488804

cursul de formare organizat de Euro ED- calitatea formatorilor

1488810

masterul "Managementul marketingului"

1488893

posibilitatea de a cunoaste cultura si modul de viata al altui popor

1488901

utilizarea de metode activ-participative

1489183

cursul de lidership educational

1489209

Comunicarea cu persoane cu aceleasi preocupari.

1502786

modulul 3 de formare continua in alternativa educationala step by step

1539976

cursurile de management educational

1493962

Partea practica a cursurilor de TIC.

1495271

caliate si eficienta in managementul scolilor.

1498083

schimbul de experienta cu o gradinita din Franta care a durat un an.

1503280

-

1503557

-

1503623

-

1503724

Calitatea personalului didactic.

1504158

-

1504612

imbinarea jocului cu a seriozitatii la adulti

1504925

-

1515021

Am participat la un curs de formare a educatorilor lasallieni si am invatat foarte multe. Cel mai mult m-a incantat faptul ca s- 1528500
a pus accentul si pe formarea personalitatii copilului, nu doar pe transmiterea informatiilor de calitate.
Master in management, profesori de calitate exceptionala.

1528562

cu doamna inspectoare, despre metode moderne de invatare

1532946

Un curs on line.

1529709

au fost mai multe experiente de formare intaresante, cum ar fI: AEL, "Manager de proiect"

1529676

Cursul ".Character First" organizat de Character Training Institute, OK, SUA

1529875

Am participat la un curs de metode ACTIV-PARTICIPATIVE . Acest curs a fost foarte interesant.

1529883

Cea mai interesanta experenta am avut-o in perioada desfasurarii cursului ,, Managementul calitatii "

1529910

Au imbinat staticu cu dinamicul ,lucru in echipa,desfasurarea unor jocuri au facut mai antrenante cursurileiar timpu s se
scurga fara sa simtim!

1530015

maser management educational

1530028

Managementul educational

1530119

un schimb de experienta in Franta

1530166

formare adulti

1530277

formare pe metode interactive de grup si formare ca formator

1530334

cursurile Manager XXI

1530347

interactivitatea dintre formatori si cursanti

1530421

Cursul " Character First", organizat de Character Training Institute,Oklahoma, SUA

1530470

participarea la cursul cu tema "educatia de gen"

1530749

Multe ,multe exemple concrete.

1530801

cea pe educatie timpurie

1530890

Am participat la un curs de formare pentru achizitii publice, in urma caruia am ramas cu multe informatii foarte folositoare

1530994

cursuri pe care le-au predat metodisti si care vs-au pliat pe cerintele invatamantului actual

1531185

Un program de master specializarea Politici educationale.

1531193

METODE INTERACTIVE DE GRUP.

1531237

faptul ca am inteles oamenii si copiii (comportamentele si atitudinile lor) prin prisma inteligentei emotionale , inteligentelor
multiple , a tipului de invatare

1531263

aceea de a ma pune in pielea elevului dupa un numar de ani de experienta la catedra

1531535

CELE MAI BUNE EXPERIENłE LE CONSIDER : PARTICIPAREA LA CURSUL DE FORMATORI,
UNELE DIN CURSURILE ADRESATE MANAGERILOR

1532101

tipuri de comunicare

1532134

Posibilitatea de a participa direct si eficient la dezlegarea unor "enigme" comportamentale in educatia copilului, printr-o
analiza aprofundata a acestora. Au fost momente in care s-au scos in evidenta modalitatile cele mai eficiente de aplicare a
cunostintelor teoretice in practica, la clasa, grupa, dar si un prilej de demonstrare a capacitatilor individuale de sustunere a
acestora in fata unui auditoriu. Impartasirea propriilor cunostinte si experiente, duce la intarirea increderii in tine, in ceea ce
faci, induce o motivatie puternica muncii de educator, care este atat de importanta!!!

1533017

cursurile EREC

1533040

Master in managementul administrativ.

1533091

cursuri de calculatoare

1533137

cursul "Practicum" / mentori de practica pedagogica si de stagatura

1533418

tematica propusa pentru cursuri a fost selectionmata pe domenii specifice managementului educational si insatitutional

1533745

cursul de formare manager de proiect

1533830

Am participat la un curs de MEDODE ACTIV-PARTICIPATIVE SI A FOFT O EXPERIENTA FOARTE PLACUTA.

1533961

interesul național acordat Educației Timpurii

1534030

cursul de 20 de ore in care s-a lucrat interactiv

1534040

formarea formatorilor

1534225

formarea formatorilor

1534257

formare formatori

1534291

formarea formatorilor

1534300

Terminarea cursului cu un portofoliul.

1534328

initiere in metoda proiectelor, in special organizarea activitatilor sub forma "activitati integrate"

1534625

Un curs e management resurse umane

1534648

cursul de formarea formatorilor

1535455

Formarea:"Metode interactive de grup"

1536615

Cursul Manager de proiect
Cursul Magister II
Cursul Metode si strategii de educatie emotionala si sociala
Cursul de Educatie timpurie, modulul I si II

1535784

cursul ,, Magister II '' si cursul ,, Educatie timpurie ,,

1535991

Unele informatii, cunostinte, unele experiente au primit o "tusa academica"; au fost completate, intregite, pregatite pentru
aprofundare.

1536146

cursul de formare Magister cu profesori de la Univ. Babes Bolyai

1536501

metode active

1537155

activitati interactive pe tematica cursului

1537262

formare referitoare la metode interactive

1538078

metoda proiectelor la varste timpurii

1538760

Cum sa gestionezi un conflict care apare pe parcursul desfasurarii cursului.

1539732

creearea de softuri educationale pt. copii

1539538

am putut aplica foarte bine ceea ce am invata la curs in activitatea mea cu copiii

1540316

interactivitatea

1540359

-

1540429

nlp

1543548

experienta acumulata la cursul de formare Ocupatia de formator

1544455

Cursurile Step by Step si cele de Manager de Proiect

1544738

Educatia de gen!

1547318

Cea mai interesantă experienŃă - curs de metode inteactive de grup , foarte buna pregătire a formatorilor, uportul de curs
OK, experienŃe trăite în comun interesante.

1548548

Cursul de educatie timpurie si in primul rand d-na formatoare Carmen Anghelescu.

1554807

cea mai buna experienta de formare am avut-o la cursul de formare-metode active

1558600

Cursul metode interactive de grup a fost deosebit de interesant datorita experientelor noi de predare si colaborare cu copiii,
modurile noi in care sunt atrasi in activitati, bazate pe interactivitate.

1559158

managementul sectorului public

1581400

modalitatea de evaluare utilizata

1584454

Cursul "Character First", care a durat, din pacate, prea putin (1 zi)

1634875

examenul de licenta

1777465

Ultimul an de studiu al Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar

1777356

Formarea pe abilitatile emotionale ale copilului de varsta prescolara

1746698

Facultatea pe care o urmez.

1776379

Am participat la cursul de formare "pedagogii alternative", unde am învăŃat şi alte metode alternative de abordare a
activităŃilor.

1774132

cursul de initiere in folosirea calculatorului

1774029

CRED CA MUNCA IN ECHIPA , PRIN INTERMEDIUL ACESTEI METODE PUTANDU-NE CUNOASTE MAI BINE

1774031

.........

1774039

scoala incluziva

1773397

cea mai interesanta experienta am trait-o cu ocazia desfasurarii cursurilor de educatie timpurie sub directa indrumare a dnei profesor Anghelescu Carmen, si cursurile Educam Asa organizate de formatori la nivelul orasului nostru

1772940

imi iubesc nespus meseria si cel mai frumos, clar, interesant ,a fost cursul "Metode active si interactive de grup".Totul cred
ca depinde si de formatorul care da viata cursului care il expune.

1772527

In ultimul an nu am facut nici un curs.

1777835

cea de la cursul IT urmat de AeL in urma carora mi s-au deschis noi cai de cunoastere, aplicare a cunostintelor si
interactiune umana

1804739

cursul de formare formatori . informatii interesante.

1785988

Acivitatea integrata cu alte gradinite

1786160

Activitati demonstrative ,dezbateri pe teme propuse.

1788701

METODELE ACTIVE SI INTERACTIVE

1788887

Cresterea experientei profesionale

1793664

cursurile de initiere
cursuri de utilizare AeL

1798303

Au fost cateva experiente interesante: -1la licenta,
- 2 la cursul de formatori ,
-3 cursul ,,Manager de proiecte''

1798716

lucrarea de grad I

1800298

mi-au placut toate cursurile,mai mult ,,educati asa'' ,care mi-a permis sa instruiesc parinti si reusesc sa intru cîtusi de putin
in sufletul unora,care m-a facut sa ma schimb în mai bine

1805956

Metodele interactive de transmitere a cunostintelor si lucrul pe grupe.

1826682

am absolvit facultatea de psihologie ,am obtinut licenta in psihologie cu nota 10;in prezent urmez cursurile postuniversitare
de masterat,specializarea,,Consiliere psihologica si educationala''- in cadrul Facultatii de Psihologie-Pedagogie.

1833749
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Partea C: Interesul dumneavoastra pentru cursuri de formare continua.
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C3. Dacă aŃi răspuns la întrebarea anterioara cu ”altele”, la ce v-aŃi referit?
Total: 59
<< < 1 2 > >>
Respondent

,,altele'' activitati si actiuni care duc la desfasurarea unui program eficient si eficace in procesul didactic

1491461

Marketing educational

1491357

Educatia pentru personalul auxiliar si tesa

1490962

nu

1487193

Noutati legate de Psihologia copilului (3- 5 ani);
Probleme legate de nutritie - aceeasi arie de varsta;

1487843

curriculum diferentiat

1488281

diferite teme legate de terapiile cognitive, ocupationale, ludoterapia

1488308

educatia adultilor pe segmentul relationarii cu minorii

1488641

- managementul de proiect

1488741

managementul proiectelor

1488810

Stresul in scoala

1502786

managementul colaborarii intre institutii

1498083

salarizare si recunoasterea meritelor.

1503280

-

1503623

-

1504612

abandonul,aspecte legate de protectia si drepturile copilului abandonat,familii in dificultate, protectie sociala...

1504925

-

1515021

Educatia interculturala, educatia emotionala si sociala

1529709

nu este cazul

1530028

comunicarea (dobandirea unor abilitati de comunicare in relatia educator-copil, educator-familie, etc.)

1530166

psihologia vietii..a cuplului..a conflictului interior...

1530334

Implicarea parintilor in activitatea gradinitei

1530421

tot ceea ce vizeaza cu precadere invatamantul prescolar

1530890

la conditiile specifice de munca

1531185

MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE

1531237

exemple concrete, analizate si gasirea unor solutii de ameliorare

1531535

comunicarea cu forul superior

1532134

Ma refeream la faptul ca pregatirea familiei pentru a-si duce copilul in colectivitate spre educare si rolul acesteia pe perioada 1533017
scolaritatii ar trebui mult mai concret gandita la nivel national. Cu toate cursurile pe care le organizam noi, deliberat, in
cadrul programului Educati asa, procentul de participare este nesemnificativ, nu are continuitate, cadrele didactice nu-si pot
permite repetarea acestui efort intr-un an scolar, iar parintii revin in timp la vechile mentalitati: "De-aia l-am dus la scoala,
gradinita, ca sa fie educat".
Obligativitatea participarii la cursuri de pregatire a parintilor pentru a fi parinti de copii prescolari sau scolari ar fi necesara.
Asa, ar descifra cu mai multa responsabilitate conotatia rolului de neinlocuit al familiei.
oferta scazuta la nivel local in legatura cu reconversia profesionala

1533745

alte tipuri de pregatire profesionala

1534225

activitatile interdisciplinare

1534328

educaŃia părinŃilor(necesitatea unui mediu echilibrat )

1536615

Obtinerea de fonduri structurale si fonduri europene pentru dezvoltarea unui management performant si eficace

1535784

legislatia privitoare la protectia persoanelor cu dizabilitati

1536146

identificarea de posibilităŃi de valorificare a potenŃialului fiecărui copil pentru orientare vocaŃională, ulterior

1537155

Alternative educationale,parteneriate europene

1537262

drepturile omului
legislatia europeana referitoare la drepturile copilului

1538078

managementul resurselor umane,

1538760

discriminarea de gen,
drepturi si inadatoriri ale parintilor, copiilor si cadrelor didactice

1540316

-politica de apreciere si atragere a tinerilor spre predarea in invatamant
-eradicarea nonvalorii pusa la rang de cinste in exercitarea functiilor de conducere la toate nivelurile din invatamant pe
criterii politice sau clientelare

1540359

Motivatia performantelor umane
Procesul decizional
Managementul de proiect
Negociere

1544738

Educarea copiilor hiperactivi!

1547318

educatie timpurie avand in vedere aplicarea noului curriculum

1746698

,,,,,,,,

1774039

DIFERITE MEDII DE LUCRU

1774031

educatie timpurie

1773397

alte cursuri legate de meseria de educator sau de institutor

1772940

in calitate de manager as dori sa cunosc mai multe privind atragerea de fonduri pentru proiecte privind extindere de unitate,
privind amenajarea spatiilor de joc si activitati pentru copii.

1772527

comunicare , cursuri de etica

1804739

legilatie in general

1785988

<< < 1 2 > >>
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C5. Daca aŃi răspuns la întrebarea anterioara cu ”altele”, la ce v-aŃi referit?
Total: 39

<< < 1 > >>
Respondent

Educatia fizica la varsta timpurie
Formarea culturii fizice la copii

1759027

Educatia parintilor

1490962

-

1487146

nu

1487193

activitati obtionale

1503280

-

1503623

-

1503724

-

1504612

inventica

1504925

-

1515021

Activitati practice antreprenoriale pentru copii.

1528562

m-am referit la formare in domeniul didacticii specialitatii pentru educatoarele care au nevoie de formare, in special
debutantele

1529676

dragostea pentru copil

1530028

Modalitati de evaluare a nivelului de dezvoltare psiho-fizica
Adaptarea copiilor cu probleme: ADHD, retard, etc
Modalitati de cooperare cu familia, metode de ducatie a parintilor

1530166

SOCIALIZAREA COPIILOR

1531237

activitatea extracurriculara

1532134

Rezultatele "educatiei copiilor in totalitate", asa cum este formulat unul din interesele potentiale individuale cu privire la
formarea pedagogica, ar fi mult superioare, daca interesul personal ar fi potentat corespunzator de o baza materiala
CORESPUNZATOARE. In mileniul III, confectionarea materialului didactic este realitatea care-ti ocupa cel mai mare timp in
defavoarea alocarii acetuia pentru studiu si autoperfectionare. Normativul de dotare minimala invatamant prescolar ramane
O POVESTE atata timp cat acest lucru depinde de bugetul anual alocat de la primarii. E bine ca se primesc fonduri pentru
imbunatatirea fondului de carte in unitatile de invatamant, dar asta nu compenseaza materialele didactice necesare la toate
tipurile de activitati la grupa.

1533017

dezvoltarea creativitatii si independentei copiilor prin diferite activitati in gradinita; modalitati de tratare deferentiata a copiilor
prescolari etc.

1533418

copii interactivi
copii cu sindrom "autist"

1536615

-nevoia stringenta de terapii recuperatorii pentru copiii cu manifestari de hiperactivitate sau deficit de atentie;

1539976

Centrarea educatiei pe individ,tratarea diferentiata

1537262

creativitatea copiilor

1537296

dezvoltarea creativitatii prin arta
dezvoltarea aptitudinilor muzicale ale copiilor

1538760

evaluarea nivelului de dezvoltare al copiilor

1539732

consilierea parintilor si a copiilor;
diminuarea efectelor tv si calc la copii prin educarea parintilor

1540316

crearea claselor speciale, la nivelul fiecarei scoli, pentru copiii cu aptitudini deosebite

1540359

-

1540429

Metode si tehnici de invatare a limbilor straine de la 3 ani

1544738

Parteneriate educationale!

1547318

.

1777170

Standardele amenajarii spatiului educational

1746698

Lucrul cu copiii care prezintă A.D.H.D

1774132

RELATIONARE CU CEI MATURI, DAR SI CU PRESCOLARII.

1774031

la educarea parintilor pentru a avea grija de educatia copiilor

1774029

formarea unor aptitudini de cooperare intre copii in timpul activitatilor extracurriculare

1772940

Activitati in aer liber.

1777835

alta meserie

1788771

diversitatea materialelor didactice pentru activităŃile de predare-învăŃare insuficienta colaborare dintre forumurile superioare
nici o instituŃie educaŃională acreditată nu oferă cadrelor didactice din grădiniŃă un material didactic GRATUIT.

1800298

Metode moderne de predare-invatare-evaluare.

1826682

<< < 1 > >>

C6. Care sunt alte interese şi motive cu privire la formarea dumneavoastră ? (Aici puteŃi spune mai multe despre interesele şi
motivele dumneavoastră)
Total: 98
<< < 1 2 > >>
Respondent

Sunt formator si mentor si ma preocupa formarea continua atat din perspectiva dezvoltarii personale cat si din perspectiva
propunatorului de formare

1491614

o pregatire eficienta si moderna; o salarizare mai buna

1491461

Motivarea in invatarea limbilor straine, folosirea de documente autentice pentru a fi in contact cu realitatea, introducerea lor
in programa, fara a renunta insa la textele literare.

1491268

- perfectionarea profesionala
- punctaj in vederea completarii Fisei de evaluare, in cazul unei restrangeri de activitate

1490962

-

1487146

nu am

1487193

Sunt interesata sa fiu un bun pedagog, psiholog, sa pot comunica usor cu copiii, cu personalul unitatii, cu parintii. Imi doresc 1487843
sa fiu in permanenta la curent cu ultimile noutati, atat pe linie profesionala ( institutor-educator) cat si in management.
Am nevoie sa fiu informata ca metodist al ISJ in didactica specialitatii si metodica, in primul rand
Lucrand cu copiii de varsta scolara mica, simt nevoia unei permanente formari in directia lucrului cu copiii, seriile actuale
fiind extrem de agitate, chiar existand copii cu deficit de atentie si alte probleme

1488111

As dori sa cunosc si alte modalitati de formare ale cadrului didactic din comunitatea europeana pentru a sti cum sa
armonizez mai bine ceea ce cunosc deja pentru a deveni cetatean european

1488281

Am strabatut -ca profesionist,cam toate nivelele de invatamant romanesc,si am hotarat ca gradinita este locul care mi se
potriveste cel mai bine.Am 40 de ani ,si -teoretic,ar trebui sa mai petrec inca 20 de ani in sistem.Simt ca pentru a "rezista"
trebuie sa fiu un bun profesionist si,poate-cine stie,un bun manager...Copiii si parintii sunt diferiti de la un an la
altul,expectantele lor sunt....mari,si daca nu te adaptezi....cred ca ti-e foarte greu.

1488579

educatia pentru mediu, educatia ecologica, educatia prin stiinte

1488641

-

1488658

- cursuri de perfectionare in ceea ce priveste adaptarea copiilor cu probleme speciale

1488741

---interactiunea cu elevii si cooperarea cu parintii

1488810

Comicarea eficienta cu elevii dar si cu toti ceilalti cu care vin in contact

1488893

ajutor in educatia copiilor mei

1488901

valorificarea (aplicarea practica) a cunostintelor asimilate.

1489209

dorinta de adaptare la cerintele europene si conoasterea celor mai actuale stategii care duc la performanta in domeniul
educativ

1493962

cunoasterea noutatilor in domeniul educational;
pregatirea continua in domeniu;
obtinera unor rezultate de calitate in unitatea in care lucrez
formarea si educarea copiilor in spiritul promovarii unei societati europene sanatoase

1498083

ca interes -este cursul la care particip despre management.

1503280

-

1503557

-

1503623

-

1503724

-

1504612

formarea pe diverse si cat mai multe domenii mi-ar oferi posibilitatea de a lucra cat mai eficient si calitativ

1504925

-

1515021

Ma intereeaza foarte mult lucrul cu copiii din diferitae tari (educatia interculturala). Cred ca e o provocare si un aspect foarte
important pentru dezvoltarea copiilor, pentru largirea orizontului de cunostinte, pentru imbunatatirea comunicarii si invatarea
acceptarii celorlalti.

1528500

Sunt interesat de formare continua in domeniul comunicare.

1528562

ar trebui sa ni se puna la dispozitie orice fel de materiale care sa starneasca inr=teresul cadrelor didactice

1532946

sunt interesata de formare ca formator, pentru a ma perfectiona in acest domeniu

1529676

Doresc sa fiu tot timpul bine informată în ceea ce fac.

1529883

- Dezvoltarea carierei reprezinta motivul principal cu privire la interesul meu fata de formarea porofesionala .
- Adaptarea la conditiile invatamantului de tranzitie si adaptarea lui la conditiile europene .

1529910

motivarea de catre stat a pregatirii profesionale

1530028

Dorinta de perfectionare continua, de a putea tine pasul cu noile schimbari, de a putea sa-mi adaptez stilul astfel incat sa fie
eficient.

1530119

Cursurile de formare la care participam sa ne asigure acele parghii si abilitati care sa ne ajute sa facem fata cu usurinta
schimbarilor care apar in sistem, precum si la cele care provin de la societate: nevoile si "pretentiile" parintilor, ale copiilor,
ale comunitatii

1530166

dorinta de a reusi, de a intra in competitie..de a fi in pas cu ce e nou in lume..in oameni..

1530334

SA SE PUNA UN MAI MARE ACCENT PE FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC PE MAI MULTE
SPECIALITATI.TINAND CONT DE FAPTUL CA EDUCATOAREA SI INVATATORUL TREB.SAS STIE SA FACA DE
TOATE

1530347

cursurile sa nu fie pur teoretice, sa ne ofere solutii,exemple practice

1530421

Vreau sa ma dezvolt pe plan profesional.

1530801

doresc sa cunosc mai multe informatii legate de management pentru ca predau aceasta disciplina in cadrul FSEGA

1530994

DORESC SA FIU MEREU INFORMATA ,SA COORDONEZ ACTIVITATEA DIDACTICA IN MANIERA NOUA INTEGRATA.

1531237

Interesul meu pentru cursul de formare ar fi: reactualizarea cunostintelor, documentare , dezvoltare profesionala

1531535

relatia cu familia, scoala si alte institutii, cu comuitatea

1532134

Facem pasi importanti pe masura fondurilor alocate in ceea ce priveste asigurarea unor conditii mai bune in fiecare
1533017
institutie. Dar, suntem atat de prinsi in rezolvarea unor neputinte financiare, de ordin administrativ, care sa corespunda
normelor europene de functionare a unei gradinite cu cantina, spre exemplu, incat trece pe plan secundar, uneori, punerea
in practica a unor notiuni fundamentale de catre un manager intr-o organizatie, care sa duca la eficientizarea tuturor
sectoarelor de activitate. Insuficienta numarului personalului de ingrijire si pastrarea normativelor vechi de incadrare a
acestuia conform caruia fiecarui cadru nedidactic ii revin 15 copii (ca norma), duce la aglomerarea sarcinilor din fisa
postului. Nu este firesc sa desfasoare si activitate de curatenie aceeasi persoana care este incadrata ca ingrijitoare. Nu este
corect ca aceste persoane-ingrijitoare sa nu aiba un minim de pregatire pedagogica pentru a putea lucra cu copiii. Sunt
multe neclaritati in sistem care ingreuneaza realizarea scopului nobil de a educa un copil. Cert este ca, indiferent de ce
masuri legislative au fost luate de-a lungul timpului, indiferent de ce masuri au fost luate pentru a face sa functioneze o
institutie, indiferent de schimbarea programelor la diferite nivele, elementul esential - COPILUL - nu a fost luat in calcul.
Toate deciziile se iau ca si cum el nici n-ar exista: in continuare el nu are jucarii, jocuri, care sa stimuleze activitatea,
creativitatea, imaginatia, nu are dotarea necesara unei sali de sport, a unei curti de joaca moderne si securizante - pentru ca
nu exista PAZNICI - invadandu-se si distrugandu-se aceste locuri de alti copii care n-au alte locuri de joaca.
Ma informez, ma formez, ma autoperfectionez, pentru ca doresc sa fiu tot mai bun, mai performant. Dar asta nu ajunge
pentru a-mi atinge scopul. Incep sa cred din ce in ce mai mult ca sloganul vietii si meseriei mele: " Copilul - duminica
sufletului meu" ramane ancorat doar in crezul propriu de a ma darui totalmente educarii lui. Mai am inca foarte multe de
spus la acest capitol, chiar daca de 28 de ani incerc sa constientizez atat autoritatile cat si familia ca nu exista investitie mai
eficienta si de durata, decat investitia pe care o facem in copil, investitie facuta cu responsabilitatea pastrarii cu orice pret a
zambetului acestuia, zambet care spune totul: dezvoltarea personalitatii in toata plenitudinea ei, ca individ unic si
incomparabil.
comunicarea cu parintii, cu copiii, cu colegele in unitate etc

1533137

propria formare si functia detinuta in acest moment

1533418

educatia timpurie nu se refera la formarea si educarea aptitudinilor si inclinatiilor artistice in cadru organizat si cu personal
de specialitate.

1533745

PREDAREA ACTIVITATIILOR COMUNE PE GRUPURI.

1533961

descentralizarea

1534300

Motivul sunt foarte flexibila, apreciez noul, o mai mare libertate de exprimare a copiilor

1534328

<< < 1 2 > >>
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Partea D: Viitorul formarii continue in educatia timpurie.

Aici va puteti exprima opinia cum poate fi dezvoltata formarea continua in viitor.

Select graph type:
Bar diagram

D2. Care este cel mai provocator aspect cu privire la formarea continua în viitor ? Va rugăm să specificaŃi mai multe cu privire la
aceste opinii ale dumneavoastră.

Total: 114
<< < 1 2 3 > >>
Respondent

Parintii nu au timp pentru educatia copiilor

1491614

copii au astazi nevoie de modele corecte pe care nu le gasesc in jur

1491571

antrenarea in cadrul diferitelor activitati , proiecte ce pot ajuta si cunoaste cu privire la formarea continua

1491461

Interculturalitatea.

1491357

Formarea continua mentine competitia si astfel performanta.A fi permanent preocupat de formare inseamna a fi interesat de
ceea ce faci si de rezultate.Iar beneficiile sunt si ale propriei persoane si ale celor care beneficiaza de serviciile unei
persoane bine pregatite.

1491268

- abandonul scolar
- consumul de bauturi alcoolice, tutun, droguri
- comercializarea si traficul acestora in scoli
- traficul de carne vie
- implicarea tardiva a ONG-urilor si altor instistutii
- dezinteresul parintilor

1490962

-

1487146

Sa se ofere cat mai bune conditii pt. o formare continua de calitate.

1487193

-

1487851

Mi se pare ca formarea continua devine din ce in ce mai mult marcata de superficialitate. Desi tematica este ampla, iar
formatorii se straduiesc sa optimizeze activitatile, formabilii sunt tot mai plictisiti, mai obositi si incepe sa semene totul cu o
goana dupa adeverinte sau cu raspunsul la o obligatie...

1488111

Interculturalitatea,diversitate culturala,cetatenie democratica

1488281

cel mai provoctor mi se pare lucrul cu copii ai caror parinti nu se preocupa de ei!! acesti copii sunt refactari in fata oricarui
stimul extern la scoala.Nu suporta autoritatea, nu vor sa lucreze nici individual nici in grup socializeaza mai greu iar
rezultatele scolare sunt slabe sau foarte slabe.

1488496

Cred ca parintii sunt atat de ocupati,sau presati,sau...neglijenti,incat aproape lasa in seama gradinitei in proportie de100%
educatia propriilor copii...Unii ar fi in stare sa-si lase copiii la gradi si la sfarsit de saptamana,si de Craciun pentru ca...."sunt
atat de obraznici"sau "nu au cu cine sa-i lase".Parintii au devenit atat de egoisti incat ar dori -unii dintre ei,sa aiba un fel de
copii asemenea animalelor de companie:cand ai disponibilitate le mangai,cand-nu,le ignori...Din pacate...

1488579

Formarea parintilor
Structurarea comunitatii si formarea constiintei acesteia in legatura cu rolul pe care trebuie sa-l joace in educatie.

1488641

lucru in echipă şi aspecte ce privesc predarea folosind metodele interactive, materiale ajutătoare deoarece ne lipsesc

1488741

formarea continua va fi conditionata mult de abilitatile necesare folosirii calculatorului

1488646

- sa raspunda concret nevoilor celor care lucreaza cu copiii, sa aiba in vedere situatia reala a copiilor , sa se aiba in vedere
ca lucram cu clase real, nu ideale;

1488810

Formarea continua nu ar trebui sa fie optionala,mai ales in ceea ce priveste imbunatatirea activitatii la clasa,dar nici sa fie
1488893
obligatorie si sa se faca superficial.Avand in vedere ca generatiile sunt in continua schimbare se cere o schimbare si in ceea
ce priveste modul de gandire al profesorilor.
nu stiu

1488901

nu stiu

1489183

educatia pentru media - este una din importantele tendinte de dezvoltare in cercetarea psihopedagogica.
o educatie din punct de vedere mediatic poate crea personalitati puternice, o mai buna intelegere a comunicarii, poate
schimba mentalitati.

1489209

Ruptura intre ceea ce a invatat pedagogul si ceea ce trebuie sa transmita copilului.

1502786

ca se vor realiza doar formal si nu vom beneficia de un sistem coerent care sa pota fi usor aplicat.

1493962

--

1495271

aplicatiile practice; chestionare; noutatile informale; schimbarile; importanta, relevanta cursurilor in schimbarea mentalitatii
cadrului didactic

1498083

informatizarea tuturor cadrelor indiferent de varsta.

1503280

-

1503557

-

1503623

-

1503724

Internationalizarea

1504158

-

1504612

internationalizarea, motivatia cursurilor pentru persoanele care ingrijesc copii,protectia copilului

1504925

NU STIU

1506504

-

1515021

Lipsa de resurse si aici ma refer la lipsa de timp si numarul foarte mare de copiii. Nu ai timp intr-o zi sa lucrzei cu toti copiii,
mai ales cu cei care poate intelg mai greu sau au diferite probleme.

1528500

Gasirea de surse de finantare.

1528571

metodele de educare ale copiilor

1532946

deoarece procentul de natalitate a crescut, numarul de locuri in gradinite, in special in mediul urban este din ce in ce mi mic
si s-a ajuns la o supraaglomerare a grupelor de copii, consider ca este nevoie de formare pe toate planurile, atat pt
educatoare debutante, cat si pt toti cei care se ocupa de educatia si ingrijirea copiilor

1529676

Existenta unor baze de informare internationale,bine documentate si actualizate anual, la care sa aiba acces gratuit cadrele
didactice.

1529709

In România, ne-am obişnuit, din pacate, cu unele aspecte prezente: saracie, familii neajutorate, lipsa timpului, copiii cu
nevoi speciale.

1529875

- Managementul calitatii in invatamantul prescolar

1529910

Lipsa motivatiei financiare pentru persoanele care ingrijesc copii deoarece in alte sectoare pot castiga tot atatia bani sau
chiar mai multi, insa nu au aceeasi mare raspundere.

1530119

reasezarea cunostintelor si a experientei acumulate in tipare noi potrivite timpului in care traim

1530166

formarea persoanelor abilitate sa ofere educatie copiilor intre 0 - 3 ani
ce vor fi aceste persoane : puericultori, educatori, ingrijitori, pediatri... sau ce?

1530277

As dori formari si perfectionari cu tema:" Iubim copilul?"
'Ce reprezinta copilul pentru tine?"
"Cum sa iubim copiii"
"Ce e cladit pe dragoste, e trainic si rezista"
"Copilul: - Da-mi dragoste si am sa fac tot ce sta in puterile mele!"

1530334

CHIAR DACA SE PUNE PROBLEMA EDUCATIEI TIMPURII.........MOMENTAN NU SUNT CADRE SPECIALIZATE.CHIAR
DACA LEGEA VA FI APROBATA VA MAI TRECE O PERIOADA DESTUL DE MARE PANA LUCRURILE VOR INTRA IN
NORMAL
NR COPIILOR LA GRUPA SA FIE DE MAX10-12
NR.PERSONAL DIDACTIC SI NEDIDACTIC DESTULDE MIC PENTRU O GRUPA

1530347

Cu probleme ca saracia, somajul, familii neajutorate, ne-am obisnuit sa lucram, din pacate. O problema care ma ingrijoreaza 1530470
este stresul si presiunea pe care o simt , avand de facut, (ca director cu o unitate mica si personal putin) mult prea multe

supraaglomerarea cadrelor didactice si lipsa de timp

1530749

Protectia copiilor.Prin protectia copilului spunem tot. Apararea lui si protejarea lui de pericolele societatii:saracie,stres,parinti
incompetenti ,boli,etc.

1530801

redimensionarea cerintelor,viziuni diferite,problematici diferite

1530890

<< < 1 2 3 > >>

D3. ConsideraŃi ca « supravegherea peste zi a copiilor » şi învăŃământul preşcolar sunt doua concepte şi doua realităŃi
coexistente ? Ce consideraŃi despre cooperarea dintre cele doua ? Ce experienŃe aveŃi în Ńara dumneavoastră despre aceste
cooperări?
Total: 129
<< < 1 2 3 > >>
Respondent

nu sunt dar pot fi
necesita cadre calificate
nu cunosc si nu am experiente in acest sens in tara mea

1759027

Invatamantul prescolar presupune nu doar supraveghere specializata a copiilor ci mai ales educarea acestora

1491614

ar fi coexistente atunci cand invatamantul prescolar implica si supravegherea; supravegherea nu presupune neaparat si
invatamant prescolar

1491571

este greu de precizat acest aspect, deoarece doar invatamantul prescolar este mai implicat; parintii nu pot supraveghea
copiii asa cum ar trebui din lipsa timpului

1491461

Nu este nici o legatura. Intrebare lipsita de sens. Copii pot fi supravegheati de la 0 la 16 ani iar inv prescolar se refera numai 1491357
la copiii pana la 6-7 ani.
Supravegherea copiilor, in opinia mea, este observarea lor si acordarea unei libertati in alegerea activitatilor pe cand
invatamantul prescolar presupune un anumit program, activitati selectate in functie de dezvoltarea fizica si intelectuala a
copilului si personal cu pregatire de specialitate.

1491268

consider ca este o idee exceptionala

1491185

- cooperarea cred ca este posibila in cazul Gradinitelor particulare, cu program prelungit
Aceasta experienta a fost posibila la Gradinita Funny English din Iasi

1490962

-

1487146

supravegherea copiilor este un lucru foarte important.

1487193

-

1487851

Din discutiile avute cu parintii, cea mai potrivita alegere pentru copiii lor este invatamantul prescolar, datorita evolutiei
acestora, din toate punctele de vedere .O buna si usoara adaptare la invatamantul primar.

1487843

Exista chiar suprapunere din unele puncte de vedere, intrucat in invatamantul prescolar functioneaza gradinitele cu program 1488111
prelungit, unde copiii sunt supravegheati peste zi.
Desigur, invatamantul prescolar nu trebuie sa insemne doar supraveghere, ci in primul rand educatie.
Cele doua concepte sunt doua realitati deosebite.A nu se confunda invatamantul prescolar cu supravegherea
copiilor.Supraveghem si indrumam copiii in procesul instructiv -educativ,in actiunile de invatare.

1488281
1488308

Cele doua concepte sunt indispenasilele una fata de alta; ca parinte, am acordat atentie in egala masura celor doua
concepte fara de care nu se poate realiza o dezvoltarea armonioasa a personalitatii copilului.
nu stiu

1488496

Sunt doua concepte total diferite.Poate se poate vorbi de "supraveghere"pana la un an sau 2 ani,dar dupa aceasta varsta
copiii au nevoie de invatamant prescolar,cu activitati bine planificate,in concordanta cu nivelul de dezvoltare psihica si

1488579

fizica...
1.da
2.este constructiv si categoric in favoarea copilului ca cele doua concepte coexista.
3.Exista tendinte de a organiza timpul de dupa amiaza a copiilor in spatiul ambiental al gradinitei&scolii, lucru care
favorizeaza integrarea copiilor in colectivitate si sprijina familiile in care ambii parinti sunt persoane active cu un program
prelungit de lucru.

1488641

sunt două concepte şi două realităŃi dar cooperarea lasă de dorit chiar foarte mult

1488741

In gradinita cele doua concepte se conditioneaza reciproc. Este un proces normal ce poate asigura dezvoltarea si echilibrul
prescolarului.

1488646

nu am experienta

1488810

Da.Indicat ar fi sa nu se cunfunde una cu cealalta si predominanta sa fie educatia timpurie si nu supraveghera

1488893

Da, cred ca sunt coexistente, acolo unde exista posibilitatea. In mediul rural nu.
Atat timp cat mamei i se acorda concediu pentru ingrijirea copilului timp de doi ani, ar trebui ca invatamantul prescolar sa
inceapa la varsta de doi ani. In momentul de fata, obligatorie este doar grupa pregatitoare, care incepe cu un an inaintea
clasei intai din invatamantul scolar.

1488901

sunt coexistente, dar diferite ca acoperire. Est necesara o colaborare intre ele

1489183

ar putea fi doua realitati coexistente, in cazul in care supravegherea este realizata de profesionisti. nu exista cooperare intre
cele doua, ci reprezinta doua posibilitati de organizare a timpului unui copil. sunt educatoare si, atunci cind lucrez in tura de
dupa-amiaza, nu doar supraveghez somnul copiilor de la grupa, ci, dupa ce acestia se trezesc, realizez activitati de
gimnastica sau de dezvoltare de priceperri si deprinderi.

1489209

Ar trebui sa fie coexistente. Este necesar sa participe personal calificat la supravegherea copiilor.

1502786

la noi in tara aceste doua aspecte nu coexista in totalitate si nu se completeaza reciproc.

1493962

Da. Exista o cooperare intre cele doua: copiii sunt in acelasi timp si supravegheati si educati / instruiti. la noi in tara aceasta
cooperare exista.

1495271

din punctul meu de vedere consider ca aceste doua realitati coexistente contribuie la formarea si dezvoltarea personalitatii
copilului.
- supravegherea peste zi a copiilor in institutiile prescolare, in scopul formarii si dezvoltarii acestora

1498083

acrivitatea de supraveghere a copiilor este prea putin complexa comparativ cu ceea ce reprezinta invatamantul prescolar ,
cel putin in gradinita la care predau.

1503280

-

1503557

-

1503623

-

1503724

Da. Existenta programului de supraveghere peste zi a copiilor este bine rpimita si de copii, si de parinti, dar si de profesori.

1504158

-

1504612

da; cooperarea ar fi ideala; grdinite cu program prelungit, program special.

1504925

NU

1506504

-

1515021

Invatamantul prescolare este superior suparvegherii pentru ca este realizat de persoane specializate. Totusi la noi in tara
este o criza majore de locuri in gradinite.

1528500

Se pare ca supravegherea peste zi a copiilor este solicitata de parinti. Copii primesc destul de bine supravegherea peste zi,
dupa scoala, ca experienta in prelungirea starii de prescolar.

1528562

Parintii trebuie sa fie ajutati.

1528566

Trebuie facut ceva pentru copiii saraci.

1528569

Supravegherea peste zi a copiilor de scoala primara este bine primita de parinti si de copii.

1528571

in Romania noi avem f multe de invatat, suntem in continua descoperire

1532946

In invatamantul prescolar din Romania se realizeaza o supraveghere constructiva a copiilor in sensul ca ei sunt introdusi

1529676

intr-un sistem educational bine organizat, urmarindu-se asigurarea dezvoltarii normale si depline a copilului prescolar,
valorificand potentialul fizic si psihic al fiecaruia, tinand seama de ritmul propriu al copilului, de nevoile sale afective si de
activitatea sa fundamentala- jocul.
Eu consider ca invatamantul prescolar include si supravegherea peste zi a copiilor, cooperarea dintre cele doua fiind
obligatorie.

1529709

da, sunt realităŃi coexistente în grădiniŃele cu poogram prelungit şi săptămânal de stat şi în cele particulare.

1529875

DA
-Cele doua concepte sunt cooperante :
-Am o experenta ampla ; sunt educatoare manager la o gradinita cu program prelungit de 15 ani;

1529910

Achizitiile din timpul educatiei timpurii sunt definitorii, dupa parerea mea, pentru tot restul vietii. Astfel, pentru un viitor bun al
societatii este absolut necesara cooperarea intre cele ,,sintagme" amintite. Deocamdata la noi in tara exista un decalaj intre
cele doua aspecte, dat fiind faptul ca pana sa ajunga in gradinite copiii sunt lasati in grija unor persoane care doar ii
,,supravegheaza", educatia lor fiind lasata doar in grija parintilor si a gradinitei. La noi in zona este si problema lipsei unei
crese, fapt care accentueaza acest decalaj.

1530119

Daca privim asigurarea sigurantei si sanatatii copilului ca "supraveghere", cele doua concepte sunt coexistente, dar
comporta o arie mult mai larga de actiune. Din punctul de vedere al unor parinti rostul gradinitei acesta ar fi. Gradinita
trebuie sa asigure copiilor un mediu securizant dar in acelasi timp permisiv in ceea ce priveste castigarea experientei
personale.

1530166

<< < 1 2 3 > >>
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G6. Pentru a-mi dezvolta formarea continua, întrebările mele pentru instituŃia formatoare sunt următoarele :
Total: 95
<< < 1 2 > >>
Respondent

Nu am intrebari

1777356

Cursuri care sa formeze deprinderi efective?
Formatori variati, selectati dintre practicieni nu universitari teoreticieni?
Formatori implicati doar in 1-2 proiecte de formare la un moment dat , nu in multe... facute in graba, prost, doar pentru bani?
Pe cand toate astea?

1491614

unde sunt aceste institutii; cine ne poate oferi detalii;

1491461

1. Cand vom trece la instruirea pe calculator (formare interactiva la distanta)?
2. Mai putine generalitati si mai multa sinteza cu exemplificari.

1491357

Cum se stabilesc nevoile de formare si de catre cine?
Obligativitatea formarii continue atrage performanta in activitate?

1491268

Cursurile de formare continua care se desfasoara in timpul programului sunt eficiente?
Cat de des ar trebui sa participam la cursuri de formare pentru a ne pastra viu interesul pentru autoperfectionare?
Cursurile nu s-ar putea desfasura (si) intr-un cadru mai putin oficial, (tabere de formare), in timpul concediilor

1490962

-

1487146

Daca se pot face anumite cursuri?
Perioada?
Care este calitatea cursurilor ?

1487193

Care ar fi frecventa si durata cursurilor de formare ?
Formatorii pot sugera celor interesati o bibliografie in vederea realizarii studiului individual? sau este mai importanta
participarea la cursuri organizate?

1487843

Pentru profesia mea, care sunt cele mai importante cursuri pe care sa le fi urmat, sa sa le urmez?
Perioada de 5 ani se refera la timpul dintre orice fel de formare?
Cum stiu eu la un moment dat care imi este prioritatea in materie de formare?

1488111

De ce aflam tarziu de cursuri?
De ce sunt numai pentru un grup restrans de persoane?

1488281

ce domenii de formare ofera??
numarul de ore-credite?
-pretul cursului
-daca diploma este recunoscuta

1488496

-cand veti organiza cursuri de formare cu formatori care provin din randul educatoarelor practiciene,si nu cu profesori(e
adevarat,de pedagogie,psihologie,cu doctorate...)care au intrat intr-o gradinita doar cand au avut copilul acolo?
-cand veti veni si intr-un orasel mic,ca al nostru,fara sa fim nevoite sa facem cheltuieli de transport nedecontabile?

1488579

oferta de cursuri raspunde nevoilor de formare sau nevoilor formatorilor?

1488641

De ce nu sunt făcute cunoscute in unităŃi cursurile de formare?

1488741

1. În ce măsură şcoala are o influenŃă covârşitoare asupra formării abilităŃilor, a deprinderilor şi a competenŃelor copiilor,
astfel încât să fundamentăm o naŃiune încrezătoare în propriile forŃe, idei, capacităŃi?
2. Cum putem coabita Internetului, pentru ca să nu rupem elevul de mediul familial, dar nici să transformăm navigarea pe
NET o stare de graŃie a copilului?
3. Cum va arăta şcoala virtuală? Cum s-ar justifica prezenŃa omului de la catedră?
4. Şi întrebările pot continua, dar nu mai am timp sa raspund la chestionar...

1488804

Poate raspunde institutia nevoilor mele de formare?
Se intereseaza institutia care sunt nevoile reale de formare a angajatilor?
Se face la modul serios cursul sau bifati numai o activitate?
Se face o cercetare de piata care sa puna in evidenta nevoile reale ale beneficiarilor astfel sa fie propuse cursuri care sa ne
ajute in activitate

1488893

avand in vedere ca nu lucrez cu copiii (decat cei de-acasa), nu sunt in masura sa formulez nicio intrebare.

1488901

Ne sunt necesare creditele? Care e diferenta intre cursul de manager al... (platit, fara credite, dar cu competente) si cel de
anagement al....(fara bani, cu credite, dar fara competente).
Nu se puteau imbina, sau asa se poate face calitate in invatamantul romanesc?
Adica cu un curs impartit in 10 locuri...

1489183

-dupa ce criterii stabilesc tematicile cursurilor de formare?
- pe ce principii sunt selectati formatorii?

1493962

-

1495271

Putem fi cuprinsi ca si parteneri in proiectele de formare educationala?
Aplicatiile practice cuprinse in proiectele de formare ale institutiei formatoare pot fi exercitate in cadrul unei institutiei
prescolare prin implicarea si participarea activa a cadrelor didactice competente?

1498083

ce cursuri puteti organiza in educatia timpurie pentru educatoare cu o vechime de 30 ani in invatamant?

1503280

-

1503557

-

1503623

-

1503724

Cum pot avea acces la noutatile din domeniiile mele de interes ?
Cum pot urma un curs de formare continua in orar flexibil?
Sunt platformele e-learning disponibile pentru fromarea continua ?

1504158

cursuri si noutati in domeniul educatiei nonconventionale;accesibilitate;

1504925

-

1515021

Cum sa fac pentru a reusi sa folosec timpul scurt pe care-l am la dispozitie pentru a-i ajuta si pe elevii care au diferite
probleme sa-si ridice nivelul de cunostinte? (cand zic probleme, ma refer la probl. de sanatate, saracie, QI scazut).

1528500

Orarul de cursuri poate fi flexibil ?

1528566

Daca un grup mai mic de colegi vor sa-si dezvolte abilitati intr-un domeniu, se pot organiza cursuri de scurta durata?

1528569

unde sunt materialele din care sa invatam?

1532946

De ce trebuie sa platesc cursurile de formare, in conditiile in care doresc sa parcurg mai multe cursuri de formare?

1529676

Cat de actualizata este informatia furnizata de formatori si care este numarul optim de formabili?

1529709

Aveti cursuri specifice pentru învatamantul prescolar?

1529875

Cum sunt selectate si evaluate cursurile de formare?
Cum sunt evaluati formatorii ? De ce sunt acceptati formatori care nu au abilitati de comunicare si nici dorinta proproe de
autoperfectionare?
Prezentarea cursurilor sa se realizeze pe larg: nr. ore teorie, nr. ore aplicatii practice, bibliografia, etc

1530166

1. Ramane invatamantul prescolar un nivel al sistemului national de invatamant ?
2. De ce nu exista standarde educationale recunoscute pe plan national in invatamantul prescolar?
3. Cum se realizeaza evaluarea copiilor prescolari?
4. Vor fi schimbari in didactica prescolara? de ce natura?

1530277

CAT TIMP AR DURA ACEASTA FORMARE?
CE SPECIALIZARI?

1530347

de ce se selecteaza numai anumite persoane?

1530421

Ce cursuri propuneti pentru managementul inv. prescolar?
Cursurile au credite?
Care este costul mediu al cursurilor?

1530470

Cursurile de formare sa se organizeze la cererea cadrelor didactice,auxiliare,nedidactice.

1530801

de ce nu se pun la dispozitia cursantilor ghiduri reviste cursuri redactate pentru o mai buna lecturare si intelegere

1530890

CAND SE VOR ORGANIZA CURSURI PENTRU EDUCATIA TIMPURIE CU DEBUTUL PRESCOLARITATII DE LA 2 ANI ?

1531237

1. De ce nu suntem anuntate toate unitatile cand se face un curs de formare?
2. De ce nu se efectueaza cursul , daca la inceputul anului scolar noi am optat pentru el?
3. De ce nu suntem anuntati de inceperea cursului daca noi am lasat datele de contact?
4 De ce nu se da diploma cu credite daca la avizier scrie,, curs cu credite"?
................................si intrebarile ar putea continua

1531535

se poate organiza curs despre educatia timpurie. educatia timpurie in alte tari

1532134

cand va avea loc urmatorul curs de formare pentru invatamant prescolar si pentru management educational ?

1533040

Apreciem implicarea institutiei de formare continua in organizarea unor cursuri cu ajutorul Centrelor de Formare de prestigiu 1533017
din tara, dar, din momentul formarii unor grupe la nivel de localitate, de ce nu se desfasoara aceste cursuri acolo si nu la
nivel de judet? Deplasarea cursantilor presupune nerespectarea programului de lucru si, in plus, acestea fiind desfasurate in
zile de lucru, parca nu mai esti atat de receptiv si randamentul este minim dupa o zi de activitate cu copiii. De ce, cele mai
interesante cursuri oferite sunt platite? Stiti, chiar nu ne putem permite acest lux...
Care este oferta?

1533137

de ce nu reusiti sa obtineti pentru toate cursurile credite?

1533418

<< < 1 2 > >>

de ce se repeta suporturile de curs?
de ce se utilizeaza aceleasi exemple?
limbajul utilizat in chestionare tinde sa capete tehnica limbajului de lemn.
ACUM NU AM INTREBARI.
Ce metode utilizeaza pentru identificarea cursurilor de formare?
Se pot gasi alternative pentru modalitatea de realizare a acestor cursuri: spatii, orare, timp alocat...
cand se va pune in practica descentralizarea
cand se va aplica descentralizarea
cand se aplica descentralizarea
De unde se inspira in alegerea temelor pentru formare?
Cum selecteaza (pe ce criterii) formatorii?
Cum pupularizeaza, cum se face "reclama" pentru a trezi interes din partea doritorilor?
Un program mai lejer ,în vacanŃe .Portofoliul să nu presupună mulŃi bani de investit .Nu uitaŃi că într-o
grupă în România sunt şi 30-35de copii,într-un spaŃiu foarte mic Atunci metodele interactive de grup nu le mai poŃi folosi.Să se
modernizeze şi grădiniŃele din mediul rural,să beneficieze de fonduri în raport de numărul de copiişi nu prin şcoli.SE vorbeşte
bine dar faptele nu sunt pe măsura vorbelor.
cand se va face un curs de formare in domeniul descentralizarii invatamantului?
Se poate sa obtin o formare continua pe linie de management si administratie scolara la nivel national si international pe fonduri
guvernamentale sau europene, adica fara bani din buzunarul propriu?
de ce nu se formeaza toate cadrele dintr-o institutie de invatamant prescolara daca au solicitat formarea si sunt doar cateva dupa
criterii pe care nu le cunosc ?
- s-au facut investigatii pentru a constata nevoile de formare?
- se tine legatura cu cadrele didactice pentru aflarea cerintelor actuale in formare?
- când se vor realiza cursurile pe grupe de cadre care vor avea acelaşi nivel de predare: ex. educatoare, profesori,etc
- posibilitatea existenŃei unei zile metodice în cursul săptămânii, nu sâmbăta, pentru a se putea parcurge cursuri de formare
De ce se organizeaza cursuri de formare atat de costisitoare daca activam in cadrul institutiilor de stat cu capital bugetar,iar
formatorii sunt tot din randul cadrelor didactice platite de ministerul educatiei?
Cand vom intelege ca trebuie departajat invatamantul de stat de cel particular? Este numai binele meu sa ma perfectionez sau
este in beneficiul calitatii educatiei nationale si asa nepermis de deficitara?
Nu e penibil sa motivam specialistii ca au nevoie de credite pentru a-si pastra locul de munca decat sa pedalam pe nevoia de
progres in ritm cu progresul umanitatii?
care sunt domeniile de formare pe care le ofera
ce competente vizeaza
costuri
durata
cine este intitutia formatoare?
Cum vede aceasta institutie formarea tuturor educatoarelor privind educatia timpurie, care este strategia?
....
care sunt criteriile dupa care sunt promovate persoanele care sunt admise la cursurile de formare?
de ce doar anumite persoane beneficiaza in mod constant de formare si altele nu?
cand se vor tine cursuri fara plata?
cand se pot inscrie doar cei interesati de continut nu de credite?
Casa corpului didactic sa dispuna de formatori abilitati care asa asigure formarea noastra fara taxa!!!!
Care sunt cursurile pe care mi le propune?
Care sunt costurile ?
Cum este orarul cursului?
Care este experienŃa formatorilor?
Cum pot fi implementate în unitatea mea aceste cursuri , programe ?
Cine asigură supervizarea , monitorizarea?
să ne anunŃe din timp cursurille,
să cunoaştem tematica cursului din timp
Cate cursuri de formare pot face intr-un an?
Doresc ca aceste cursuri sa se organizeze si in mediul rural.
Cursurile sa fie in raport cu cerintele actuale ale societatii.
care sunt formatorii din programul de formare continua
careeste durata programului de formare continua
ce competente vizeaza sa dezvolte programul de formare continua propus de institutie
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Cand vom beneficia de o formare care sa aiba ca suport activitatea practic-aplicativa?
De ce temele activitatilor de formare nu pornesc de la inventarierea situatiilor-problema intalnite in scoala romaneasca ?
Ce cursuri imi puteti pune la dispozitie, pentru a-mi satisface nevoia de formare. Aceste cursuri au credite? Care este pretul
pentru un curs? Pot sa-l frecventez, chiar daca orarul meu este foarte incarcat?
Nu am intrebari.
care sunt obiectivele concete ale acestei activitati?dorim ceva concret si palpabil.e de preferat sa lasam teoria la distanta,chiar
daca tinem cont de ea.
De ce nu se organizeaza cursuri in raport cu noutatile ce apar in invatamantul prescolar la nivel local cu bani de la bugetul
C.C.D.-ului ?
De ce nu se coopteaza mai multi specialisti pentru a putea acoperi nevoia de formare;
institutia formatoare sa se axeze pe domenii actuale, moderne de formare a cadrelor didactice
de ce nu pot fi cuprinsi toti cei ce doresc sa participe la cursurile de formare la care s-au inscris anul respectiv,spun aceasta
pentru ca nu se poate participa decit la 1 sau 2 cursuri intr-un an scolar ?
DE CE TREBUIE SA ASTEPTAM CATEODATA CATE UN AN SCOLAR PENTRU A PUTEA URMA CURSUL RESPECTIV?
AR TREBUI SA FIE CURSURI MAI INTERACTIVE, NU DOAR DE DRAGUL DE A SE FACE.
- cand va fi elaborata o planificare model ,pe grupe,sau cel putin pe nivele de varsta,bazata pe noul curriculum?
- cand unitatile de invatamant prescolar vor fi dotate cu materialele didactice necesare bunei desfasurari a procesului didactic?
ce cursuri s-ar putea organiza care sa vina in sprijinul meu de a fi mai buna in meseria aleasa , de a stapani copiii zilelor noastre
si de a raspunde asteptarilor cerute de niste parinti cu pretentii care cresc in general copii unici
Daca formatorii cunosc programa invatamantului prescolar;
Daca au lucrat efectiv cu copilul;
Daca cunosc nevoile copilului;
Daca cursul este interactiv
Cursurile de formare se organizeaza in vacanta?
Cadrele didactice sunt incurajate sa participe la cursuri de formare?
Daca cursurile de formare sunt contra cost , exista subventii de la stat?
Sunt sperante sa ni se asigure baza materiala necesara unei bune educatii in vederea desfasurari educatiei timpurii?
- cat timp este valabil un curs de formare?
- cum se calculeaza creditele pentru un curs?
-daca un curs de formare poarta acelasi nume, cu acelasi formator, este acelasi curs sau un altul, dar cu acelasi formator?
- se tot intreaba despre anul ultimei perfectionari. Cursurile fde formare nu sunt considerate de "perfectionare", de se tot cere
anul ultimei perfectionari, si nu ultimul curs de formare si durata?
ln ce domeniu isi propune sa realizeze formarea
de unde s-a informat asupra continuturilor
cat dureaza
cat casta
calitatea certificatului obtinut
pentru munca depusa la programul national;;Educati asa;; cu ce ne alegem? ne-am saturat de munca pa triotica in folosul
comunitatii cu banii din buzunarul propriu. Avem nevoie de calculatoare in unitate.de copiatoare ,de materiale de birotica
.Formarea noastra continua ne ia aproape o treime din salar si tot atat din timp.CU CE STIMATI COLEGI?
DE CE PENTRU EDUCATOARELE CU MAI PUTINA EXPERIENTA NU SUNT ORGANIZATE CURSURI DE FORMARE MAI
DESE SI LA CARE SA PARTICIPE TOATA LUMEA?
De ce sunt asa de scumpe cursurile?
De ce nu se iau in calcul aceste cursuri? (La Vaslui nu se iau in calcul de ISJ - in invatamant,cursuri de formatori )SAU altele
daca nu sunt facute prin CCD.
-cum as putea sa am legatura permanenta cu o institutie formatoare?
Exista metode si mijloace suficiente pentru a-mi dezvolta formarea continua. Avem cadre didactice din invatamantul superior si
preuniversitar, respectiv formatori nationali si judeteni foarte bine pregatiti care pot asigura formarea continua a cadrelor didactice
la un nivel superior..
- Cursurile sunt acreditate?
- Cine sunt formatorii?
- Care sunt costurile cursulul?
- Cursurile se desfasoara si in localitatea de domiciliu a cursantului?
- Cum va influenta acest curs veniturile melefinanciare?
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