Váltani, változtatni akartam az életemen!
Elhatároztam, hogy gyermekkori álmom,a pedagógia ösvényére lépjek!
Ehhez elengedhetetlen volt egy szakma megszerzése, elsajátítása!
Amikor a felnőttképzések között válogattam, akkor találkoztam a
HUMÁNORIENTÁCIÓ KFT ajánlatával!
Rendkívül sok képzési lehetőséget ajánlott!
Ott megtaláltam a PEDAGÓGIA, és -CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS
szakképzés lehetőségét!
Felvettem a kapcsolatot velük, és még aznap délután csörgött a
telefonom!
Kellemes, udvarias hang!
Érdeklődésemre, és kérdéseimre teljes körű tájékoztatást kaptam!
Azonnal kitöltöttem a jelentkezési lapot, és továbbítottam a képzést indító
iskola felé!
Kicsit érdekesnek és furcsának találtam először az on-line órákat!
Azt gondoltam, vajon milyen lesz majd?
Hogyan is megy majd a tanítás?
El sem tudtam képzelni, hogy ha csak hangot hallok, hogyan fogok
tanulni?
Eljött a várva várt nap!
Sándor az Oktatásszervező, elmagyarázott mindent, állandó kapcsolatba
lehettünk vele, és Villővel is ha, kérdésünk volt, vagy elakadtunk valahol!!
Az első óra Ildikóval!
Kellemes, melegséggel teli, szeretetteljes hang üdvözölt bennünket!
Olyan volt az első pillanattól kezdve, mintha egy nagy családot alkottunk
volna!
Minden órán a tudást, az emberséget, a hivatástudatot erősítette
bennünk!
A tananyag elég erősnek tűnt, de a magyarázat, amit az Ildikó adott
hozzá, kétség kívül erősített minket abban, hogy igenis meg lehet érteni,
meg lehet tanulni!
Minden órát alig vártunk!
Nemcsak tudással, hanem érzelmekkel is gazdagodtunk!
A hallgatók számonkérése is tetszett, mert így mindenki tisztában volt
azzal, hogy mi az, amit nem ért, és nagyobb hangsúlyt fektessen annak
újraolvasásával, átnézésével!
Ezzel erősített minket, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy
megértsük, és alkalmazni tudjuk a tanultakat!
Barátságok, új ismeretségek szövődtek!
Pedig az ország minden részéből voltak a csoportunkba!

Az első óra a Sanyival!
Még egy nagyon kedves embert ismertünk meg!
Teljes tudását, gyakorlatát adta az órák alkalmával!
Mindegyik óra nagyon jó hangulatban telt!
A hallgatók számonkérése itt is hatásosnak bizonyult!
Nagyon-nagyon örülök, hogy ezt a képzési formát választottam!
Nem kellett hetente háromszor-négyszer utaznom!
Ami órákat spórolt meg, és azt a családommal tölthettem!
Késő délután, vagy az esti órákban voltak az órák!
Munka, és gyermek(ek) mellett is megoldható volt, hogy jelen legyünk az
órákon!
Volt Kismamánk is, akiért együtt szorítottunk, mert a képzés ideje alatt
adott életet gyermekének!
Amikor már a vége felé közeledtünk a képzésnek, furcsa érzések
kavarogtak bennem!
Hiányozni fog! Nagyon fog hiányozni! Az esték, amit az előadások
hallgatásával, és több csoporttársam társaságában töltöttünk!
Ildikó hangja, és szeretete!
Aztán elérkezett az írásbeli, majd a szóbeli vizsga!
Ekkor a hangokhoz, arcok is társultak!
Olyan volt, mintha tényleg ezer éve ismernénk egymást!
Egy nagy család!
Az emlékeimben is így fog megmaradni!
Ezt az élményt, emléket nem veheti el tőlem, tőlünk senki!
Drága Ildikó, és Sándor! Köszönöm szépen!
Olyan szavak nincsenek a szótárban, és a magyar szókincsben, amivel ki
tudnám fejezni az érzéseimet!!!
Mindig szeretettel fogok rátok gondolni!
Szeretném hálás köszönetemet kifejezni a HUMÁNORIENTÁCIÓ KFT
csapatának!
Mindenkinek ajánlom, aki felnőtt képzési lehetőséget keres!
Hidd el, olyat kapsz, amit sehol máshol!
Szeretetet a tudás mellé!
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