Zajęcia „uderzają” w sedno potrzeb i oczekiwań
Wypowiedzi nauczycieli uczestniczących w kursie kwalifikacyjnym (grupa O4 w
Toruniu) z zakresu oligofrenopedagogiki na temat motywacji, inspiracji do
wzięcia udziału w tym właśnie szkoleniu są tak wyczerpujące i ciekawe, że nie
pozostaje mi nic innego, jak oddać głos pedagogom.
 Od roku szkolnego 2010/2011 pełnię funkcję pedagoga szkolnego i
działam trochę po omacku. Pomimo kilkunastoletniego stażu
nauczycielskiego nie miałam tej wiedzy, którą otrzymuję na zajęciach.
Jestem bardzo zadowolona z tego, że zajęcia są z praktykami i „uderzają”
w sedno. Proszę o więcej takich kursów.


W tym roku szkolnym pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Posiadam braki na
temat metod pracy z takimi dziećmi. Kurs jest darmowy i trwa tylko 6
miesięcy. Zmotywowały mnie również opinie uczestników poprzedniej
edycji.

 Głównym czynnikiem, jaki zmotywował mnie do udziału w kursie jest fakt
coraz większej liczby dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami. Zdobyte
doświadczenie pomoże mi w fachowy sposób wypełniać swoje obowiązki
jako nauczyciela i wychowawcy. Dodatkowym atutem jest fakt, że kurs
jest nieodpłatny dla uczestników. Ponadto relacje uczestników
wcześniejszych edycji w bardzo pozytywnym stopniu naświetliły tematykę
oraz formę prowadzenia.
 Możliwość poznania nowych ludzi i wymiany doświadczeń. Bezpłatna
forma doskonalenia. Krótki termin realizacji zajęć, wysokie kompetencje
osób prowadzących zajęcia.
 Zdobycie kwalifikacji, poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności
w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Krótki
termin realizacji, wysokie kompetencje osób prowadzących zajęcia.
 W mojej szkole jest coraz więcej dzieci z różnymi niepełno sprawnościami.
Chcąc pracować z tymi dziećmi muszę i chcę podnieść swoje kwalifikacje,
ugruntować wiedzę z tej dziedziny. Poza tym kurs jest bezpłatny – to

również ważny powód. Wysokie kompetencje osób prowadzących
zajęcia.
 Głównym powodem podjęcia decyzji o wzięciu udziału w kursie było
zdobycie nowych wiadomości i umiejętności pracy z dziećmi z
niepełnosprawnością. W każdym momencie mojej pracy może zdarzyć się
konieczność podjęcia pracy z takimi dziećmi.
 W mojej szkole uczę kilkoro uczniów mających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie w stopniu lekkim.
 Wiedza i umiejętności wyniesione z kursu przydadzą mi się w pracy z
uczniami z upośledzeniem w stopniu lekkim.


Krótki termin realizacji zajęć i fakt, że kurs jest bezpłatny (duża liczba
wskazań tych czynników motywujących osoby do podjęcia decyzji
uczestnictwa w szkoleniu).

W kolejnych wypowiedziach nauczyciele podkreślają wysokie kompetencje
osób prowadzących zajęcia, które były rekomendowane przez uczestników
kursu poprzednich edycji.
Jest nam niezmiernie miło słyszeć takie opinie!
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