VÉLEMÉNYEM
2012. márciusában találtam rá az interneten a Humánorientáció Kft. által első alkalommal
meghirdetett Pedagógiai asszisztens képzés lehetőségére. Már előtte is keresgéltem ilyen
irányú pedagógiai képzést, de árban és időbeosztásban is ez volt számomra a legmegfelelőbb.
A választásom azért esett a Ti intézményetekre, mert távoktatási formában lehetett teljesíteni
az órákat. Háromgyermekes és dolgozó édesanya lévén ez a lehetőség volt számomra a
legideálisabb, hiszen a munkaköröm nem tette volna lehetővé, hogy hetente szabadságot
vegyek ki és utazzam több száz kilométert.
A tanfolyam minden várakozásomat felülmúlta. Nem tudtam elképzelni, hogy milyen
formában lehet így felkészülni a vizsgára, de minden egyes óra élmény volt számomra.
Maximális segítséget kaptam a vizsgára felkészülésben. Ildikó még a vasárnap estéit is arra
szánta, hogy még egyszer alaposan átvegyünk mindent és megnyugtatott.

Nem kellett

keresgélni a tananyaggal kapcsolatosan, vastag könyveket olvasni, könyvtárba járni, minden
anyag fent volt a szerveren. Az előadások alatt bátran lehetett kérdezni és arra mindig érthető,
alapos és segítőkész választ kaptam.
A második legfontosabb dolog volt számomra ebben a képzési formában, hogy az óra
hanganyagát menteni lehetett, így bármikor újra hallgatható volt. Ez felülmúl bármilyen
képzési formát, mert nem kell jegyzetelni órák alatt és félni attól, hogy valamit nem tudtam
leírni a hallottakból.
A vizsgát nagy izgalommal vártam, mert a hangokhoz végre arc is társult. A négy hónap alatt
nagyon jól össze lehet kovácsolódni annak ellenére, hogy az ország szinte minden régiójából
vettünk részt a képzésben. Az internet segítségével közösen is tudtunk készülni a vizsgákra,
sokat beszélgettünk és tartjuk továbbra is a kapcsolatot a lányokkal.
Köszönet illeti Ildikót az alapos és szakszerű felkészítésért, a vizsgák szervezéséért és a sok
pozitív energiáért, amelyet felénk sugárzott az egész képzés ideje alatt.
Köszönet illeti Sándort is a kiváló kapcsolattartásért, a felvilágosításokért, a hivatalos ügyek
intézéséért, a türelmes és megértő akár éjszakába nyúló válaszokért.
Még egyszer köszönök mindent, sok sikert és további eredményes munkát kívánok.
Szné Varga Edit PA-01.

