Tavaly márciusban bölcsődében kezdtem el dolgozni, de már a felvételkor közölték
velem, hogy szakképesítést kell szereznem. Már nem elegendő az egészségügyi
végzettség, szükség van a kisgyermekgondozó szak elvégzésére is.
Jaj nekem, gondoltam! 10 év után újra iskolás legyek? Nem igazán akartam a
hétvégéimet iskolapadban tölteni, de úgy tűnt ettől a csapástól semmi sem menthet
meg. Aztán egy délután csörgött a telefonom és a kolléganőm hívott, hogy talált egy
céget, melyet Humánorientáció Kft-nek hívnak, és távoktatással foglalkoznak.
Többek között kisgyermekgondozó képzést is indítanak. Mondanom se kell mennyire
megörültem ennek! Azonnal megnéztem az iskola honlapját és másnap fel is hívtam
őket.
Először Sándorral, majd Ildikóval beszéltem. Már az első kontaktus nagyon
szimpatikus volt számomra. Úgy beszélgettünk, mintha már régóta ismernénk
egymást. Kérdéseimre nyugodtan, türelmesen és kimerítően válaszoltak.
Nem volt még alkalmam távoktatásban részt venni, ezért kezdetben kicsit bizalmatlan
voltam. Az első alkalom, az első óra viszont minden kétségemet eloszlatta.
VÉGRE A LEGJOBB ISKOLA!!!!!!!!! Miért is?
1. Rögtön az elején szögezzük le: tanulni kell!! És ehhez szükséges a tananyag.
Ebben az iskolában nem volt diktálás, táblára írás, sem „ezerrel” körmölés, hogy
mindent leírjál amit a tanár elmondott. Sem a padtárs kérdezése : mit mondott, hogy
volt? Nem. Semmi ilyesmi.
Itt, egyszerűen, elindítod a felvételt. Egy gombnyomás és a Világ legjobb
jegyzetfüzete kezd dolgozni neked. Te pedig hátradőlsz és hallgatod az órát.
Kérdezhetsz, beszélhetsz mind az oktatóval, mind pedig a csoporttagjaiddal, sőt
írhatsz is nekik.
Az órai anyag mellett természetesen CD-n, valamint e-mailen is gyakran kaptunk
tananyagot, tanulási útmutatót.
2. Az iskoláról elmondhatom, hogy otthonos volt. Szó szerint, hiszen otthon ültem,
kávéval és (bocsánat) cigarettával a kezemben.
Végre!!! Nem kell várnom a szünetet, hogy eldöntsem abban a 10 percben, ami az
órák között rendelkezésemre áll, mit tegyek. Büfébe menjek, dohányozzak, estleg
egyéb szükségleteket intézzek? Nem, nem.
Itt, ebben az iskolában otthon vagy. Ha úgy tetszik járkálhatsz az óra alatt, ehetsz,
ihatsz, csöröghetsz a chips-es zacskóval, dohányozhatsz anélkül, hogy ez az óra
menetét vagy a csoportot zavarná. ( Itt a családról most nem beszélnék. )
3.

Apropó tanárok!!

A tanórák jó hangulatához tanáraink lelkiismeretessége, felkészültsége, türelme nagy
mértékben hozzájárult.
Még egy-egy „szárazabb” témánál is gyorsan telt az idő, mert az előadások alatt
példákkal tették érthetőbbé, átláthatóvá az anyagot.
A képzés végére, nyugodtan állíthatom, igen jó kapcsolatalakult ki a csoport és az
oktatók között, annak ellenére, hogy személyesen csak a vizsgán találkoztunk.

Mondhatnánk, hogy a távoktatás hátránya, hogy nincs személyes kontaktus, de én ezt
a hátrányt nem érzékeltem.
Ildikó, Sándor és a többi oktató is mindvégig nyitott és közvetlen volt minden
alkalommal amikor csak beszéltünk. Szeretetük, elhivatottságuk munkájuk iránt még
a „kábeleken” keresztül is eljutott hozzám és szerintem minden hallgatóhoz.
Nagyon örülök és rendkívül hálás vagyok Ildikónak és Sándornak, akik létrehozták
ezt az iskolát, ezt a lehetőséget, melyet csak ajánlani tudok mindenkinek aki új
szakmát szeretne elsajátítani!
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