
Dlaczego oligofrenopedagogika?

Zapytani  zostali  uczestnicy  kursu  (O5  –  Toruń),  tym  razem  grupa  mężczyzn 
nauczycieli. 

Coraz  większa  liczba  uczniów  z  dysfunkcjami,  zaburzeniami  i  rodzajami 
niepełnosprawności  umysłowej  pojawia  się  w  ogólnodostępnych  szkołach. 
Nauczyciele  chcą  zdobyć  kwalifikacje  konieczne  do  prowadzenia  zajęć  z  takimi 
dziećmi, do tego, żeby otoczyć ich opieką i  pomocą.  Pedagodzy pragną zdobyć 
konkretne umiejętności do pracy z uczniami, którzy wymagają innego podejścia, 
stosowania  specyficznych  metod.   Mają  nadzieję  na  pozyskanie  wiadomości  i 
umiejętności  pozwalających  poznać  potrzeby  i  możliwości  dzieci 
niepełnosprawnych  umysłowo  lub  z  dysfunkcjami,  aby  zrealizować  zalecenia 
zawarte  w  orzeczeniach  poradni  psychologicznych,  aby  opracować  dla  ucznia 
indywidualny program. Wielu uczniów nie jest zdiagnozowanych, ale z problemami, 
wskazującymi na obniżone możliwości w uczeniu się. Nauczyciele chcą umieć tak 
zadziałać, aby ich starania przyniosły wymierny efekt dla podopiecznych.

Podniesienie  swoich  kwalifikacji,  własny  rozwój,  wymiana  doświadczeń  i 
potrzeba,  to  główne  czynniki  wzięcia  udziału  w  szkoleniu,  które  podkreślali  w 
swoich  wypowiedziach  kursanci.  Wspominany  był  również  aspekt  awansu 
zawodowego  lub  konieczność  poszukiwania  nowego  stanowiska  pracy.  Kurs 
pozwala więc zwiększyć swoją wartość na edukacyjnym rynku pracy.

Fakt,  że  kurs  kwalifikacyjny  jest  nieodpłatny  okazał  się  również  ważnym 
czynnikiem w podjęciu decyzji o uczestniczeniu w nim.

Na  zakończenie  zamieszczamy  wypowiedź  jednego  z  uczestników  kursu, 
nauczyciela z Zespołu Szkół w Kikóle:

Pracuję z dziećmi z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim. Niniejszy kurs  
pozwoli mi poznać przyczyny zaburzeń uczniów, nauczy mnie, jak pracować z nimi,  
a w konsekwencji, jak zmotywować ich do nauki. Ponadto, uczestnictwo w wyżej  
wymienionym  kursie  stanowić  może  ważny  punkt  w  realizacji  ścieżki  awansu  
zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Pozwala mi on bowiem na  
dokonanie  samorozwoju,  samorealizowania  się,  co  może  przynieść  wymierne  
efekty dla mnie jako nauczyciela poprzez gromadzenie doświadczeń i dzielenie się  
nim z innymi nauczycielami, rodzicami. Tym ostatnim będę mógł podpowiedzieć,  
jak radzić sobie w sytuacjach problematycznych. Poprawi to też jakość kształcenia  
w szkole.

Niewątpliwą  zaletą  niniejszego  kursu  jest  możliwość  poznania  
sympatycznych ludzi, wymiana z nimi cennych doświadczeń, co ma wpływ na mój  
rozwój zawodowy i osobisty.
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