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REKOMENDACJA
W dniach 28-29 stycznia w Małopolskim Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli przy OTE Kangur w Krakowie odbyło się szkolenie pt. „Dysleksja na lekcjach języków
obcych” prowadzone przez dr Katarzynę Bogdanowicz. Było to już drugie z serii szkolenie
w naszym ośrodku w Krakowie.
Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z panią Katarzyną. Zarówno merytorycznie jak
i organizacyjnie przygotowanie i przebieg szkolenia przebiegły wzorowo. Najważniejszą miarą są
jednak dla nas opinie samych uczestników szkolenia. Uczestnicy także w przeważającej większości
wzorowo ocenili przebieg i treść szkolenia.
Zajęcia przygotowane i prowadzone przez panią Katarzynę oraz przygotowane materiały
zostały ocenione bardzo wysoko przez uczestników w ankietach końcowych.
Uczestnicy szkolenie (nauczyciele, głównie lingwiści) podkreślali następujące mocne strony
szkolenia:
(cyt) duże doświadczenie praktyczne prowadzącej; praktyczny, warsztatowy charakter, atmosfera;
kompetencja prowadzącej, przyjazna atmosfera; praca w grupach, dzielenie się własnym
doświadczeniem; wiedza wykładowcy, sposób prowadzenia zajęć, podejście do uczestników;
przygotowanie merytoryczne, prezentacje, dyskusje, wydawane polecenia; świetne przygotowanie
prowadzącego, materiały wizualne;

informacje praktyczne, adresy stron internetowych,

różnorodność ujęcia temat;, warsztaty z elementami wykładu…
Średnia ocen z ankiet ewaluacyjnych (w skali 1-6)
Przygotowanie merytoryczne: 5,7
Prowadzenie zajęć: 5,6
Materiały: 5,3
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Gorąco polecamy panią dr Katarzynę Bogdanowicz jako specjalistę (teoretyka i praktyka)
w dziedzinie pracy z uczniami dyslektycznymi, na lekcjach języków i nie tylko. Szczególnie
podkreślamy fakt, że rzetelna i nieustannie pogłębiana wiedza na temat problemów dysleksji
poparta jest szerokim doświadczeniem i praktyką nauczycielską.. Ważnym aspektem jest także takt
pedagogiczny i rozumienie zarówno trudności ucznia jak i nauczyciela, co ma odzwierciedlenie
w prezentowanym materiale i sposobie prowadzenie zajęć. Mamy nadzieję na dalszą trwałą
współpracę i częste wizyty w naszym pięknym mieście.

z poważaniem,
dyrektor ośrodka
Joanna Ligęza

