Pameistrystės apklausa
Mokymo programa: Visi / Mokytojas: Visi / Lytis: Visi / Amžius: Visi
Iš viso atsakė: 1100 iš 1221 / Tyrimo data: 2015-09-14

Lytis

Amžius

Kas paskatino Jus mokytis?

Nurodykite, kas kitas paskatino Jus mokytis:
Mokymo centras
--vyras
--draugai
--mokymo centras
--pensija
--mano motyvacija kokybiskesniam darbui
--draugė

--Darbo birza
--Smalsumas, noras daugiau sužinoti
--Noras sužinoti ką nors naujo.
--direktorius
--Šiaulių universiteto dėstytoja
Iš kur sužinojote apie galimybę mokytis mūsų mokymo centre?

Nurodykite, iš kur sužinojote:
mokymo centro
--Mokymo centro
--Darbo vietoje
--Iš Šiaulių darbo rinkos mokymo centro
--Iš ūkio dalies vedėjos
--Dėstytojos
--PASIŪLĖ MOKYMO CENTRAS
--Pasiūlė mokymo centro vadybininkė
Ar turėjote darbo patirties pagal šią specialybę?
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Kiek laiko turėjote darbo patirties pagal mokymo specialybę?

Bendras vertinimas:
Labai
gerai
(5)

Patenkinamai
(3)

Gerai
(4)

Labai
blogai
(1)

Blogai
(2)

Įvertis

Kaip vertinate mokymo
organizavimą? (ar buvo aišku, kur
ir kada vyks mokymai, ar žinojote
mokytojų kontaktus, ir t.t.)

711
67%

319
30%

23
2%

4
0%

2
0%

91

Kaip vertinate viso mokymo
kokybę?

612
59%

366
35%

52
5%

2
0%

2
0%

88

Labai
blogai
(1)

Neaktualu

Kaip vertinate teorijos mokymo metodus?
Labai
gerai
(5)

Gerai
(4)

Patenkinamai
(3)

Blogai
(2)

Įvertis

Pavyzdžių ir atvejų nagrinėjimas

592
57%

370
35%

81
8%

0
0%

2
0%

0
0%

87

Teorinė medžiaga (skaidrės,
konspektai ir kt.)

628
61%

329
32%

76
7%

1
0%

1
0%

0
0%

88

Darbas ir diskusijos grupėse

593
59%

322
32%

82
8%

10
1%

1
0%

8
1%

87

Individualios užduotys

573
57%

352
35%

79
8%

4
0%

2
0%

1
0%

87

Vaizdinės priemonės (maketų,
medžiagų, pavyzdžių rodymas,
mokomųjų filmų rodymas ir kt.)

589
58%

353
34%

74
7%

2
0%

6
1%

0
0%

87

Kita:
Labai kokybiškas mokymas
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Teorijos mokymas mokymo centre:
Labai gerai
(5)

Patenkinamai
(3)

Gerai
(4)

Labai
blogai
(1)

Blogai
(2)

Įvertis

Kaip vertinate teorijos mokytojo(s)
mokymą?

662
63%

356
34%

37
4%

0
0%

1
0%

90

Kaip įgytos teorinės žinios padėjo
Jūsų darbe?

597
56%

381
36%

81
8%

1
0%

1
0%

87

Kaip teorinis mokymas atitiko Jūsų
lūkesčius?

596
56%

389
37%

74
7%

1
0%

1
0%

87

Neaktualu

Įvertis

Praktinis mokymas mokymo centre:
Labai
gerai
(5)

Patenkinamai
(3)

Gerai
(4)

Blogai
(2)

Labai
blogai
(1)

Kaip vertinate praktikos mokytojo
mokymą?

571
60%

341
36%

39
4%

2
0%

0
0%

52
5%

89

Kaip vertinate praktinio mokymo
aplinką? (įrankiai, mašinos,
kompiuteriai, klasės, dirbtuvės ir
t.t.)

570
60%

324
34%

53
6%

3
0%

1
0%

52
5%

88

Kaip praktiniai įgūdžiai padėjo
Jūsų darbe?

557
59%

349
37%

41
4%

5
1%

0
0%

52
5%

88

Kaip praktinis mokymas atitiko
Jūsų lūkesčius?

540
56%

359
38%

56
6%

1
0%

1
0%

52
5%

88

Praktinis mokymas darbo vietoje:

Labai gerai
(5)

Gerai
(4)

Patenkinamai
(3)

Blogai
(2)

Labai
blogai
(1)

Įvertis

Kaip vertinate meistro(ės)
mokymą?

624
59%

389
37%

39
4%

4
0%

2
0%

88

Kaip vertinate darbo aplinką?
(įrankiai, mašinos, kompiuteriai,
dirbtuvės ir t.t.)

575
55%

401
38%

66
6%

4
0%

1
0%

87

Kaip mokymas įmonėje atitiko
Jūsų lūkesčius?

578
55%

407
38%

70
7%

2
0%

1
0%

87

Kaip Jūsų meistras(ė) vertino Jūsų
teorines žinias ir praktinius
įgūdžius, įgytus mokymo centre?

553
52%

436
41%

61
6%

3
0%

1
0%

86
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Ar galite pasakyti, kad Jūsų įmonėje vertina pameistrius (es)?

Ar jaučiatės pasirengusi(ęs) dirbti savarankiškai? (ar po mokymų turite
pakankamai praktinių įgūdžių darbui atlikti)

Ar rekomenduotumėte mūsų mokymo centrą savo pažįstamiems:

Pakomentuokite, kodėl rekomenduotumėte mūsų mokymo centrą:
Mokymai buvo aukštos kokybės. Įgavau daug naudingos patirties.
--Daug naujų ir reikalingų žinių galima įgyti.
--Aukšta mokymo kokybė, daug išmanantis mokytojas.
--Daug teorinių žinių ir naudingų gavau.
--Daug naudingų žinių.
--Patiko.
--Mokytis yra gerai.
--BET KOKS MOKYMASIS NAUDINGAS.
--Visada. Gera galimybė suderinti laiką, vietą, trukmę ir pan.
--Patiko požiūris į asmenį, suteikiamos žinios, kad asmuo būtų naudingesnis darbdaviui. Savo
srities profesionalai. Organizavimas labai geras, pritaikė prie darbo grafiko.
--Tvarkingai dėstoma mokymosi medžiaga.
---
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Mokymai atitiko lūkesčius, gerai suorganizuota, profesionalus mokymas.
--Patiko mokytojas ir darbuotojai. Naudinga patirtis.
--Todėl, nes tvarkingai yra išdėstoma informacija.
--Didelis pasirinkimas mokymų. Patiko bendra aplinka, dirbtuvės ir kolektyvas.
--Geros sąlygos, kvalifikuoti mokytojai.
--Patiko
--GERAI ORGANIZUOJAMAS MOKYMAS
--Daug naudingų ir praktiškų žinių gavau. Įgijau kvalifikaciją.
--Mokytis jėga.
--kokybiškos paslaugos.
--Nemokamas mokslas.
--Atitinka visus reikalavimus
--viskas atitiko reikalavimus
--mokymas labai patiko!
--geri dėstytojai, puikiai išdėsto medžiagą, įdomu mokytis
--daugiau nemokamų mokymų, atsakingas požiūris į mokymą.
--gera mokymo kokybė
--rekomenduočiau
--viskas patiko
--Mokymas atitiko lūkesčius
--Geri dėstytojai
--galima įgyti profesiją
--patiko paskaitos
--Geros sąlygos
--gerai viskas buvo
--Labai gerai, geri dėstytojai, geros mokymosi sąlygos
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--Geros mokymosi sąlygos
--labai geros mokimo saligos geri destytojai
--Labai geri dėstytojai, geros mokymo sąlygos
--Geros mokymosi salygos
--geros mokymo sąlygos
--Rekomenduočiau, nes čia dirbantys žmonės išmano savo darbą.
--Yra galimybė įgyti įvairias kvalifikacijas. kompetentingi dėstytojai padeda įsisavinti teorines
žinias.
--Labai gerai viską paaiškina.
--Dirba kvalifikuoti dėstytojai.
--Aukštas mokymo lygis.
--Mokymo programa gana gera, mokytojai medžiagą dėsto aiškiai. Gali gauti puikių praktikos
įgūdžių.
--Maloni mokymosi atmosfera, kvalifikuoti mokytojai.
--galima daug sužinoti, tobulėti.
--Atitinka visus reikalavimus.
--Gera aplinka, geri mokytojai.
--Kad viskas vyko darbovietėje.
--ĮGIJAU NAUJĄ SPECIALYBĘ.
--Mokymo centras turi daug patirties.
--ĮGIJAU SPECIALYBĘ.
--Mokymo centras turi patirties ir moka perteikti žinias klausytojams.
--ĮGIJAU NAUJŲ ŽINIŲ, YRA DAUG GALIMYBIŲ KELTI KVALIFIKACIJĄ.
--ĮGIJAU KVALIFIKACIJĄ.
--Mokymo centras viską organizavo
--Ouiku, kad viskas vyko darbovietėje
---
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Todėl, kad galima tobulėti
--naujame audrome nauji krautuvai
--naujiena Lietuvoje-yra naujas autodromas.Jame galima mokėmės krautuvais ,važinėjom
--Nauja aikštelė mokymuisi ir pakrovimo darbams
--Išmokau daug naujų dalykų
--Geri mokytojai
--VISKAS GERAI
--egra nauja technika, aikštelė
--Nauja įranga, krautuvai ir iš viso autodromas liuks
--GEros labai mokytojytės, nuoširdžiai pamoko, parodo, netingi užsiiminėti su mumis
--paperka dėstytojų nuoširdumas
--MOkymas galėtų būti trumpesnis.
--Čia dirba kvalifikuoti dėstytojai.
--Galima įgyti žinių
--Dėstymas puikus ir įdomus.
--Nes atitinka šiuolaikinius reikalavimus.
--Nes labai geri, produktyvūs mokymai.
--Čia gerai paaiškina, galima paklausti ir tau padės
--Geri mokytojai, gerai įrengtos mokymo kabinos
--Gera atmosfera, patogios patalpos, gera įranga
--Labai geras mokymo centras, turintis gerą suvirinimo įrangą ir priemones. Geras dėstytojas,
gerai sugeba mokyti teoriją ir praktiką.
--Gerai mokytojas dėsto.
--puikus žmones ir gera šiuolaikinė technika
--naujai ireingtos patalpos, visur švaru, daug naujovių gerų receptūrų ir daug dirbom su
visokeisiais įrankiais
--patiko koleiktyvas, daug žino, daug prietaisų naujšu ir vysokios technikos
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--nes suzinojau daug naujovių, o tokiuos irangos niekur nemaciau
--Daug naujų virtuvės prietaisų.Įdomuų bendrauti su profesionalais
--Mokitojos daug žino ir labai patyrusios
--todėl kad čia galima gerai išmokti
--Nes gerai išaiškina
--labai gerai viską išaiškina
--Gerai išmokė
--Gerai išmokė
--Rekomenduočiau, nes išsamiai supažindino su teorinių bei praktinių darbu.
--Gera mokymo kokybė
--įgijau reikalingų teorinių ir praktinių žinių
--koncentruotai pateikiama naudinga informacija
--patiko dėstytojai, aiškios pravestos paskaitos
--Daug naudingų žinių, paslaugus personalas ir mokytojas.
--Geras teorinis mokymas.
--Nereikia mokėti už mokslą.
--Kompetetingi mokytojai.
--Mokslai nėra sudėtingi, o žinių galima gauti daug.
--Išmoko daug teorijos ir praktikos.Krautuvų vairuotojo mokymuose labai geras mokytojas
Saulius Ulys.Daug ko iš jo išmokome teoriškai ir praktiškai.Butinai rekomenduosiu draugui ar
pažystamui šį mokymo centrą.
--platus specialybių spektras, kvalifikuotas personalas
--Labai paprasta, patogu, lengva, malonu.
--Kokybiškas mokymas.
--Sudarytos visos mokymosi sąlygos norimai kvalifikacijai įgyti. Kompetatingi dėstytojai.
--LABAI GERAI ISMOKO IR GERAS LAIKAS PO DARBO ATVYKTI I MOKYMO ISTAIGA
---
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kokybiskas mokymas
--Labai gerai ismokoma teorija ir praktika
--Labai geros saligos mokslui
--Labai gera mokymo baze.kompetentingi destytojai.
--TAIP
--rekomenduociau.
--df
--Puiki aplinka
--Puiki aplinka
--del galimybes suteikti kvalifikacines zinias
--geri mokytojai
--kad geri mokytojai
--malonus aptarnavimas, geri mokytojai
--LABAI PATIKO MOKYTIS
--patiko mokymai
--viksas gerai
--daug naudos buvo iš pamkų
--geras personalas, mokytojai labai geri
--reikia išnaudoti kiekvieną gyvenimo progą.
--REKOMENDUOCIAU KAD LABAI GERAI ORGANIZUOJA MOKYMUS
--suteike nauju žiniu
--REKOMNEDUCIAU NES GALIMA SUDERINTI MOKYMSI LAIKĄ SU DARBO LAIKU
--ĮGIJAU DAUG TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ ŽINIŲ
--REKOMENDUOČIAU, NES LABAI DAUG ŽINIŲ PRAKTIKOJE
--PARINKTI KOMPETETINGI DĖSTYTOJAI, TEORIJA PATEIKIAMA SU VAIZDŽIAIS
PAVYZDŽIAIS
---
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VISADA MALONU SUŽINOTI KĄ NORS NAUJO
--LABAI GERAI IŠAIŠKINA INFORMACIJA VISA SUTEIKTA
--DĖKOJU UŽ SUTEIKTAS ŽINIAS.
--LABAI GEROS DĖSTYTOJOS, PUIKUS DĖSTYMAS
--DĖKOJU UŽ SUTEIKTAS ŽINIAS
--SUŽINOJOME DAUG GERŲ IR NAUDINGŲ ŽINIŲ,
--PUIKŲS DĖSTYTOJAI
--GALIMA SUŽINOTI DAUG REIKALINGŲ ŽINIŲ, KURIOS GALI BŪTI NAUDINGOS
--ŽINIOS PRITAIKOME PRAKTIKOJE
--MANAU, KAD TIEK MOKYMAI SUTEIKIA DAUG ŽINIŲ TIEK TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ.
--labai gerai suteiktos žinios
--Labai patiko rekomenduosiu visiems
--Norintiems dirbti pagal šią specialybę yra puiki galimybė sužinoti apie slaugą ir pasisemti
patirties ekstremaliose situacijose
--todėl, kad patiko
--rekomenduociau nes buvo pateikta daug informacijos
--Buvo viskas normaliai organizuota, sudarytos visos sąlygos tobulėti
--Rekomenduosiu, nes toks darbas yra labai reikalingas ir bus reikalingas nes šiais laikais mokslas
reikalingas visiems
--Patogus laikas, išsami informacija, viskas konkretu ir aišku. Malonus bendravimas. Ačiū.
--Patiko, gavau daug informacijos
--nes gauni daug žinių ir praktikos
--Buvo sudarytos visos sąlygos mokytis, viskas suderinta labai gerai
--rekomenduosiu
--Rekomenduočiau, nes čia galima gauti įvairesnę praktiką
--Todel, kad galima sužinoti daug ko naujo ir įgyti papildomų žinių
--žinių niekada nėra per daug, todėl visiems rekomenduosiu
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--Visa medžiaga išdėstyta labai aiškiai
--rekomenduosiu nes yra aiškiai ir išsamiai pateikiama metodinė medžaiga
--labai puiku, gavau daugiau žinių ir praktikos. Pagerėjo darbo kokybė. Puiki programa. AČIŪ
--labai geras mokymas
--visos žinios yra labai geros. Mielai klausyčiau ir dar panašius kursus
--gautos žinios pravers darbe. gautas kvalifikacijos pažymėjimas suteikia teisę dirbti . labai gerai
išdėstyta teorija, aiškiai suprantamai, buvo galima konsultuotis, tartis, gavome medžiagos
pasikartojimui, prisiminimui. Ačiū
--Rekomenduočiau, nes išsami teorinė medžiaga ir tikiuosi , kad padės tolimesniam darbui, o
kartais ir slaugant artimą žmogų
--Labai gerai mokina
--Puiki atmosfera geros salygos
--Nes tikrai labai viskas jauku cia ne kaip seniau budavo kiek zinojau..kompetetingi destytojai bei
aplinka. Todel tikrai rekomenduociau Jusu darbo mokymo centra. atsiprasau uz klaidas bei
nenaudojima lietuvybes.
--gera aplinka ir geros mokymosi salygos
--Nes čia dirba profesionalūs dėstytojai, kurie suteikia galimybę tobulėti.
--Rekomenduociau delto nes cia nera kalama vien sausa teorija, duodama daug visiokio
gyvenimisku pavyzdziu todel lengviau yra suprantama, ismokstama tai ko mus moko.
--Čia malonus dirbantis kolektyvas.
--Rekomenduočiau, kad įgytų daugiau žinių
--Paskaitos buvo įdomios, turiningos, sužinojau daug naujo, įgytas žinias galėsiu pritaikyti darbe
bei asmeniniame gyvenime.
--Nes labai nesuprantamai aiškina apie dalykus
--Tikslingi kursai, duodantys teorinių ir praktinių žinių.
--Įgyjama daug naujų žinių, gaunama patarimų, vyksta diskusijos, analizuojama, ir visa tai galima
pritaikyti praktiškai.
--Padirbėjus slaugytojo padėjėja ir pamačius visą darbo eigą, gal norėsis įgyti slaugytojo
kvalifikaciją, ypač jaunesnio amžiaus žmonėms.
--Išmokus slaugytojos padėjėjos darbo, toliau galima įgyti slaugytojos kvalifikaciją.
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--patogus susisiekimas. Išsamiai dėsto dėstytojai, jie turi didelę patirtį, nuoširdūs. didelės erdvios
patalpos.
--Gautos žinios padės dirbti ateityje.
--Per trumpą laiką galima įgyti žinių reikiamai specialybei.
--Rekomenduočiau, nes patiko mokytis.
--Teorija puikiai derinama su praktika.
--dirba geri, profesionalūs, malonūs dėstytojai, gera aplinka, įdomios pamokos.
--Labai gerai ir sklandžiai išaiškina mokymo medžiagą.
--Čia galima greitai įgyti kvalifikaciją. Čia kompetentingi mokytojai, aiški tvarka, maloni aplinka.
--Išsamiai išdėstoma teorinė medžiaga. Sklandžiai pagal grafiką vyksta užsiėmimai.
--Gera atmosfera, siūloma įgyti paklausias profesijas.
--Rekomenduočiau, nes suteikiama pakankamai žinių specialybei įgyti.
--Geri mokytojai, geras transportas.
--Viskas vienoje vietoje. Skatinamas savarankiškas mokymas.
--todėl, kad paskaitas veda profesionalūs dėstytojai.
--Gavau labai daug naudingos informacijos.
--Informatyvus, aiškus dėstymas.
--Daug naujos įrangos, naujovių
--daug naujovių, geros mokytojos
--patiko bendrauti su mokytojomis, tikros profes ir labai malonios
--Rekomenduočiau, nes duoda naujų žinių. kurias galima pritaikyti savo darbe.
--Rekomenduočiau, kad įgytų naujų žinių, nes yra ko išmokti.
--Puiki mokykla, didelės galimybės.
--Padeda tobulinti kvalifikaciją.
--Įgijau daug naujų žinių, kurias pritaikysiu savo darbe.
--Kvalifikuoti dėstytojai, maloni, šilta aplinka. suteikiama daug informacijos.
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--Darbuotojai gerai išaiškina visas temas, galima daug ką išmokti.
--Dirba malonūs darbuotojai, išaiškina visas temas, labai šilta atmosfera.
--Susipažinau su naujovėmis
--Nes suteikiamos kokybiškos paslaugos
--GErros mokymo salygos, kvalifikuoti mokytojai.
--Rekomenduočiau, nes yra suteikiama galimybė iškart dirbti ir igyti patirties.
--Rekomenduočiau dėl sutrumpinto mokymosi.
--Dėl gerų specialistų, išsamios medžiagos, gerų praktikos vadovų.
--Mokytojai profesionalus, suranda darbo vietą, per trumpą laiką gali išmokti daug naujų dalykų
ir juos panaudoti darbe.
--Galima įgyti specialybę greičiau nei kirose mokymo įstaigose, o tai yra labai gerai. Taip pat
specialybę įgynant tu jau tuo pat metu gali dirbti. Tai realiai iškart žmogus ir tobulėja.
--GERI KOMPETETINGI MOKITOJAI.DAUG NAUJO SUZINOJAU DEL SAVES IR DEL DARBO
NASUMO KELIMO.JEI BUS DAR KELIMO KURSAI EICIAU BUTINAI......
--GEROS SALYGOS IGYTI SPECIALYBE.
--MALONUS MOKYTOJAI
--DEL GERO IR KOMPETETINGO MOKIMO
--Tai yra geras mokymo centras tiems kurie nori tobulėli.
--CIA GERAI MOKYTOJAS MOKO
--labai gerai paruose ir ismokino.aciu destytojui Arvydui.
--GERAI ISMOKO
--GERI MOKYTOJAI .MODERNI IRANGA/
--Nuostabus mokytojų kolektyvas, išsamios žinios, šiuolaikiškos mokymo priemonės, gausu
įvairių specialybių mokymų - ŠIRDINGAI VISIEMS DĖKOJU
--pas jus gera, mokytoja patirusi, gera
--puikus kolektyvas, labai geros mokytojos
--Čia - geras parengimas
---
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Puikūs dėstytojai.
--Nes įgijau naujų žinių.
--labai patiko visos paskaitos.
--Čia dieba geri specialistai
--Puikūs dėstytojai, puiki mokymo programa.
--Nes patiko.
--Dirba geri specialistai.
--Puikūs dėstytojai, puiki atmosfera.
--Nes įgijau naujų žinių.
--Puikūs dėstytojai.
--Gera atmosfera, puikūs vadovai ir mokytojai.
--Geri mokytojai, geras kolektyvas, gerai išaiškina.
--Labai geras mokymo centras.
--Geri mokytojai
--Mokslas vyksta patogiu vlaiku. Geras privažiavimas. Malonūs žmonės.
--Reikia ir pačiam stengtis, tada ir mokymo centras padės. Manau, visur mokytis reikia.
--Nes įgytos žinios labai naudingos
--nes teorinio mokymo mokytojai išmano savo darbą ir dėstomą dalyką.
--NES CIA GERI MOKYTOJAI IR LABAI GERA ADMINISTRACIJA;)
--Rekomenuociau,nes labai gri mokytojai,palankios salygos mokytis
--nes gauname dauguma žinių kokių reikia darbui
--Gerai organizuotas mokymas, geri dėstytojai, kompetentingi, pateikiama daug pavyzdžių, gera
atmosfera.
--Dėl teorijos mokymo, diskusijų, atvejų, susijusių su darbu.
--Geri ir supratingi čia dirbantys specialistai. Labai esu patenkinta ir dėkinga. Ačiū.
--Puikus pasirengimas mokymams.
---
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Derai dėstomi dalykai.
--Naudinga praplėsti akiratį, įgyti daugiau konkrečių žinių.
--Dėl kolektyvinio-komandinio darbo.
--Todėl, kad čia yra labai gerai, malonūs dėstytojai. daug naujos informacijos sužinojau.
--Gera aplinka, paslaugūs, malonūs mokytojai.
--Dėl teorijos, dėl diskusijų, patirties, naujovių.
--nusotabūs, nuoširdūs, geranoriški mokytojai. Itin dėkinga mokytoaji Loretai už žmogiškumą.
--Dėl puikios mokytojos kompetencijos ir nuoširdumo, sugebėjimo bendrauti su grupe.
--labai daug naudingos informacijos
--Labai geras paruosimas
--gerai, nes įgijau žinių
--KOMPETENTIGI DESTYTOJAI, ISSAMIOS PAMOKOS
--GEROS MOKYMO SALYGOS ,KVALIFIKUOTI DARBUOTOJAI - MOKYTOJAI .TINKAMAI IR
ISSAMIAI SUTEIKTA INFORMACIJA .SUTEIKTOS ZINIOS BUS VERTINGOS IR
ASMENINIAME GYVENYME .LABAI JAUCIUOSI PATENKINTA IGIJUS PATIRTIES SIOJE
ISTAIGOJE IR DEKINGA UZ SKIRTA LAIKA KURSU MOKYTOJAMS !
--GALIMA SUZINOTI DAUG KA APIE LIGONIU SLAUGA
--suzinojau daug naujo
--rekomenduojame
--galima igyti daug reikalingu ziniu
--bendras isprusimas, lengviau susirasti darba.
--DAUG IGYTU ZINIU TEORINIU IR PRAKTINIU
--Labai draugiškas, kompetetingas ir duoda geras žinias pagal specialybę
--Buvo sudarytos puikios sąlygos, buvo labai puiki teorinio mokymo dėstytoja. administracija
nuolat domėjosi
--Labai gerai. Buvo labai puiki teorinio mokymo dėstytoja. Administracija domėjosi mano
pasiekimais.
--Buvo sudarytos puikios sąlygos. Buvo labai puiki teorinio mokymo dėstytoja.
---
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Mokymo centre sudarytos visos sqlygos gauti teorinias žinias ir atlikti praktinius darbus.
--Puikus centras. Puiki teorijos mokytoja. Sąlygos sudarytos puikios buvo.
--Buvo sudarytos labai geros sąlygos ir mokė puikūs specialistai. Mokymocentro administracija
nuolat domėjosi mokymų eiga ir sudarė labai puikią darbingą atmosferą. Noriai atsakydavo į
visus iškilusius klausimus ir kvalifikuotai sprendė iškilusias problemas.
--Labai gerai moko, aiškina labai gerai.
--Labai gera mokymo programa
--Įgyta labai daug vertingų teorinių ir praktinių žinių.
--Labai gerai paruošia pameistres ir suderina laiką.
--Gerai paruošia specialistus
--Teorinės ir praktinės žinios buvo puikiai išaiškintos
--Geras organizavimas
--patiko mokymo kokybė
--Aiškiai pateikta medžiaga, gera kokybė, gera darbinė aplinka
--kokybė
--Puikiai organizuoti praktiniai ir teoriniai mokymai
--Įgyta daug žinių ir praktikos
--labai gerai
--Gera mokymo bazė.
--Kokybiškas mokymas, pilnas teorinio ir praktinio mokymo inventorius. Įstaigoje dirba
kompetentingi ir savo darbą išmanantys dėstytojai.
--Viskas buvo gerai ir patiko.
--Puikiai išmokau valdyti krautuvą, viskas buvo aišku ir paprasta.
--Įdomūs mokytojai, sužinai naujų dalykų, įgyji naujos patirties.
--Geras dėstymas, vaizdinės priemonės, kvalifikuoti mokytojai.
--Šaunūs dėstytojai.
--Labai geri dėstytojai, šilta, jauki aplinka, gera vaizdinė medžiaga, skanus ir pigus maitinimas
Jūsų bufete.
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--Rekomenduočiau mokytis šioje mokykloje, nes geras mokymas.
--Galima patobulinti savo turimas žinias apie cheminių priemonių naudojimą, įgytio žinių
teisinių, darbo saugos ir higienos.
--Malonūs dėstytojai, mokymo aplinka.
--ĮGAUNAMOS SPECIALIOS ŽINIOS DARBAMS
--PROFESIONALŪS MOKYMO METODAI
--MOKYMO KOKYBĖ YRA AUKŠTO LYGIO
--PROFESIONALIAI ATLIEKA SAVO DARBUS. MANDAGŪS ŽMONĖS. VISKAS IŠSAMIAI
IŠDĖSTOMA. AUKŠTOS KOMPETENCIJOS ŽMONĖS.
--VISKAS ATLIEKAMA SKLANDŽIAI IR SAVU LAIKU
--MOKYMAS YRA AIŠKUS
--SUŽINOJAU, KAIP TEISINGAI REIKIA DIRBTI SU KRAUTUVU
--KOMPETENTINGI MOKYTOJAI, GERA MOKYMO BAZĖ
--LABAI VERTINGA PATIRTIS, REIKALINGA SPECIALYBĖ, GERAS MOKYMAS
--AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTAI
--ĮGYTOS PROFESIJOS NAUDINGOS GYVENIME
--GERA MOKYMO BAZĖ
--GERAI PARENGIA SAVO SPECIALYBEI
--MOKO ĮDOMIŲ DALYKŲ
--DAUG NAUJO IŠMOKAU
--patiko
--Geras centras.. :)
--Profesionalus destytojai,labai gera Įranga ir mokymosi bazė.
--VISKAS LABAI GERAI
--..
--PRADINĖS ŽINIOS IR PRAKTINIAI ĮGŪDŽIAI PILNAI ATITINKA POREIKIUS NORINT
PRADĖTI DIRBTI.
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--gera aplinka geri mokytojai
--Geri mokytojai specialistai,geras priemimas gera medziaga(konspektai,atrinkta medziaga to ko
reikia)
--Kvalifikuoti destytojai, teigiama aplinka, geros mokymo programos.
--Kvalifikuoti ir malonus mokytojai,gera mokymosi aplinka,
--Todėl, kad ėia geri dėstytojai ir gera mokymo kokybė.
--Labai greitai ir aiškiai
--Geras, suprantamas mokymas, draugiška aplinka.
--Profesionalus mokymo centras
--Viskas aiškiai, greitai, patogiai
--Naujai įrengta valytojų mokymo klasė, yra visa reikalinga įranga, priemonės, geri dėstytojai.
--MOKYTI VALYTOJAS YRA VISOS SĄLYGOS
--CENTRAS TURI VISKĄ, KO REIKIA MOKYMUISI
--gera mokymo bazė
--Valytojų mokymui yra visa įranga ir priemonės, geri mokytojai
--todėl, kad geros mokymo priemonės
--CENTRAS TURI DAUG ĮRANGOS IR JI YRA NAUJA, PILNAI APRŪPINO VISOMIS
REIKALINGOMIS PRIEMONĖMIS. KVALIFIKUOTI MOKYTOJAI.
--VISKAS PATIKO
--GERI MOKYTOJAI, NAUJA KLASĖ VALYTOJŲ, NAUJOS PRIEMONĖS
--Patiko mokytojų dėstymas, valytojų klasė nauja, yra visa įranga, medžiagos.
--VISKAS PRITAIKYTA VALYTOJŲ MOKYMAMS
--Labai patiko mokytis
--GERAS CENTRAS: DARBUOTOJAI, ĮRANGA, PRIEMONĖS, PATALPOS
--čia sudaryto visos sąlygos mokytis valytoja
--Profesionalūs mokytojai, puiki įranga, priemonės, puikiai įrengta valytojų mokymo klasė.
---
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išmokau daug naujo
--Patiko mokytis
--GERAS CENTRAS
--GERI MOKYTOJAI
--Yra visos sąlygos mokytis siuvėja
--ERDVI MOKOMOJI KLASĖ, YRA VISOS SIUVIMO MAŠINOS, KITOS PRIEMONĖS,
REIKALINGOS SIUVIMUI, gera mokytoja siuvimo
--CENTRAS TURI VISKĄ KO REIKIA SIUVĖJŲ MOKYMUI
--GERI MOKYTOJAI, ATNAUJINTA SIUVIMO KLASĖ
--Puiki aplinka, geranoriški mokytojai, labai patiko mokytis
--PATIKO MOKYITS
--Gali mokyti visi kurie nori
--Galima įsigyti specialybę, gauti diplomą
--GERA MOKYTIS
--GRAŽI, TVARKINGA ĮSTAIGA
--yra atnaujinta, erdvi siuvimo klasė, gera mokytoja, įdomu mokytis
--Įdomu mokytis, graži siuvimo klasė, duoda visas priemones siuvimui
--Sudarytos sąlygos įgyti specialybę, gauti diplomą
--LABAI PATIKO MOKYTIS
--GERAS DĖSTYMAS, DIDELĖ SIUVIMO KLASĖ, MANDAGŪS DARBUOTOJAI
--Labai geros mokymo priemonės, buvo įdomu
--Labai rekomenduočiau, nes centras turi viską, ko reikia mokymui
--GERI MOKYTOJAI, GRAŽI KLASĖ, DUODA VISAS PRIEMONES MOKYMUISI, ĮDOMIAI
DĖSTO
--GERAI MOKO
--Gera mokymo įstaiga
--Gera mokymo kokybė, labai patiko mokytis, gavau diplomą.
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--BUVO ĮDOMU MOKYTIS, GERI MOKYTOJAI, MEISTRAS
--LABAI PATIKO MOKYTIS, GERI MOKYTOJAI, DUODA VISAS PRIEMONES MOKYMUISI.
Pakomentuokite, kodėl nerekomenduotumėte mūsų mokymo centrą:
ĮGIJAU SPECIALYBĘ.
--------------------kartais sunku suderinti su darbu.
--Priekaištų neturiu.
--rekomenduociau visada
--Rekomenduočiau
--REKOMENDUOČIAU
--Neturiu ką komentuoti
--Neturiu komentarų
--Rekomenduočiau visiems
--Suteikia kokybiškas paslaugas
--Nėra dėl ko nerekomenduočiau.
--Labai gerai išdėstoma teorinė medžiaga.
------Gera mokymo programa, dėstytojai geri.
--tik rekomenduoju
--Tik rekomenduoju
--tik rekomenduočiau
--rekomenduojame
--Maloni aplinka, geri destytojai
--to nepasakyciau
--Taip nebūtų.
--nezinau
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--Geras mokymas, geri destytojai.
--rekomenduočiau.
--AŠ REKOMENDUOČIAU
--NĖRA
--nera
--nera
--.
--geros salygos mokymuisi
--rekomenduoju
--Nes neužsiimu rekomendacijomis.
--rekomenduočiau
--—
--Aš rekomenduočiau
--visiems rekomenduočiau
--rekomenduočiau
--REKOMENDUOJU
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