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Kauno pedagogų kvalifikacijos centras sistemingai vykdo kvalifikacijos tobulinimo(si)
renginių grįžtamojo ryšio tyrimą. Atliekamas mokymų vertinimo anketų apibendrinimas,
išsiaiškinama kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių kokybė, dalyvių poreikiai.
2016 m. kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių buvo prašoma atsakyti į mokymų
vertinimo anketoje pateiktus klausimus. Į anketoje pateiktus klausimus atsakė 5534 respondentai.
1. Seminaro nauda Jums:
Labai naudingas 66, 24 % (3666)
Naudingas 30, 07 % (1664)
Nelabai naudingas 3, 47 % (192)
Nenaudingas 0, 22 % (12)
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2. Darbo metodų įvairovę seminare vertinate:
Labai gerai 54, 57 % (3020)
Gerai 37, 82 % (2093)
Vidutiniškai 7, 57 % (419)
Blogai 0, 04 % (2)
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3. Lektoriaus kompetencijas vertinate:
Labai gerai 73, 51 % (4068)
Gerai 24, 70 % (1367)
Vidutiniškai 1, 77 % (98)
Blogai 0, 02 % (1)
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APIBENDRINIMAS
Absoliuti dauguma respondentų 2016 m. mokymus vertino kaip labai naudingus (66, 24 %) ir
naudingus (30, 07 %). Maža dalis apklaustųjų nurodė, jog mokymai jiems buvo nelabai naudingi (3,
47 %) ar nenaudingi (0, 22 %).
Daugiau kaip pusė respondentų darbo metodų įvairovę įvertino labai gerai – 54, 57 %, gerai –
37, 82 %, vidutiniškai – 7, 57 %, blogai – 0, 04 %.
Dauguma dalyvių mokymų lektorių kompetencijas vertino labai gerai (73, 51 %) ir gerai (24,
70 %). Vidutiniškai lektoriaus kompetencijas įvertino 1, 77 %, blogai – 0, 02 % mokymų dalyvių.
Dalyviai ir šiemet itin teigiamai vertino mokytojų praktikų (lektorių) ir jungtinės komandos
(Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslininkų ir mokytojų praktikų) vedamus vertingos patirties sklaidos
kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius ir pabrėžė jų naudingumą. Klausytojai pažymėjo, kad
mokymai, kuriuose įtraukiama į aktyvų dalyvavimą, įgyjama praktika (praktinis darbas) yra labai
naudingi ir įgytas žinias itin aktyviai taikys savo darbe. Respondentams vertinga mokymų metu
gauta metodinė medžiaga. 2016 m. atliktas ir nuotolinių seminarų, atvirų pamokų apklausos
vertinimas. Įvertinus rezultatus, pastebėta, kad dalyviams patinka nuotoliniai mokymai. Gauti labai
geri atsiliepimai ir prašymai organizuoti daugiau tokių renginių. Puikiai įvertintos ir nuotolinės
konsultacijos „Facebook“ grupėje.

APKLAUSTŲJŲ PASIŪLYMAI IR PAGEIDAVIMAI
Dauguma respondentų pageidavo praktinio pobūdžio mokymų, vertingos patirties sklaidos
kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių. Apklaustieji pageidavo mokymų apie:
 pamokos kokybės tobulinimą;
 mokinių motyvaciją ir savivertę;
 SUP mokinių ugdymą;
 aktyvių mokymosi metodų taikymą pamokose;
 supervizijos metodą;
 koučingo technikų panaudojimą;
 Z kartos vaikų ypatumus;
 vaikų elgesio problemas ir jų sprendimo būdus;
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 mokyklos bendruomenės stiprinimą;
 mokinių pasiekimų vertinimą ir pažangos matavimą;
 tarpdalykinę integraciją;
 seminarų – edukacinių išvykų, stažuočių;
 tęstinių ir nuotolinių mokymų, tobulinančių dalykines ir bendrąsias kompetencijas;
 mediacijos taikymo mokykloje galimybes ir ypatumus;
 vertinimo ir įsivertinimo metodų taikymą;
 brandos egzaminų vertinimą;
 ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo kokybės gerinimą;
 mokinių kūrybiškumo ugdymą;
 socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą;
 neformaliojo ugdymo metodų ir jų praktinių pavyzdžių pristatymą;
 pozityviąją psichologiją, konfliktų, streso valdymą, bendradarbiavimą, asmeninį tobulėjimą;
 IKT taikymą pamokose, šiuolaikines medijas, technologines inovacijas;
 saugios mokyklos kūrimą;
 mokymų pradedantiesiems vadovams, pedagogams;
 dokumentų valdymą, naujoves;
 darbo sutarčių teisinius aspektus, darbo kodekso pakeitimus;
 buhalterinę apskaitą;
 viešuosius pirkimus ir kt. temomis.
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