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Część kursu dedykowana nauczycielom wychowania przedszkolnego 

„Metoda portfolio w preorientacji zawodowej w przedszkolu” 

Agnieszka S.: „Dzień dobry, bardzo dziękuję za udostępnione materiały. Stanowią one dla skarbnicę 

wiedzy. Jeszcze raz dziękuję za kurs.” 

Iwona M.: „Witam, bardzo dziękuję za udostępnione materiały, cieszę się że mogłam uczestniczyć 

w tym kursie, i poszerzyć swoja wiedzę. Bardzo spodobała mi się ta metoda, daje możliwość łatwego 

zaobserwowania postępu dziecka, tak jak mówiłam i pisałam na drugim forum wykorzystam ją jako 

pamiątka na moich dzieciach. Pozdrawiam.”  

Urszula S.: „Dziękuję za możliwość uczestniczenia w kursie. materiały bardzo ciekawe, pomocne 

w dalszej pracy. Jak wspominałam wcześniej podobne teczki tworzę dla przedszkolaków jako 

pamiątkę z edukacji przedszkolnej. Dzieci uwielbiają przeglądać swoje prace.” 

Agnieszka P.: „Jestem zachwycona samym pomysłem metodami i zupełnie nie wymuszoną, ciekawą 

formą sprawdzającą dla dziecka. Na pewno skorzystam. Co do szkolenia przeprowadzone w bardzo 

miły i profesjonalny sposób.” 

Paulina S.: „Cieszę się że mogłam uczestniczyć w tym kursie i poszerzyć swoja wiedzę. Bardzo 

zaciekawiła mnie ta metoda, daje możliwość łatwego zaobserwowania postępu dziecka. Bardzo 

chętnie wykorzystam ją w pracy ze swoimi dziećmi.” 

Sylwia W.: „Kurs bardzo ciekawy, a materiały udostępnione na platformie bardzo przydatne. Na 

pewno wykorzystam powyższą metodę w swojej pracy w przedszkolu.” 

Dorota L.: „Bardzo fajna forma prowadzenia kursu. Szkolenie bardzo ciekawe p. prowadząca w 

ciekawy i przyjemny sposób zainteresowała słuchaczy. Materiał przedstawiony w sposób jasny 

zrozumiały, poparty przykładami. Pomocne były przedstawione prezentacje. Jestem bardzo 

zadowolona ze mogłam w nim uczestniczyć.” 

Agata N.: „Kurs bardzo ciekawy, mnóstwo przydatnych materiałów i ciekawych informacji. Na pewno 

przydadzą się w pracy.” 

Małgorzata L.: „Dzień dobry. Uważam, że kurs był świetnie przeprowadzony i bardzo profesjonalnie. 

Metoda portfolio na pewno posłuży mi w pracy, zarówno z dziećmi młodszymi jak i tymi, z którymi 

prowadzę doradztwo zawodowe. Dziękuję również za wszelkie udostępnione materiały.  Bardzo 

chętnie będę korzystała z następnych szkoleń tego typu. Pozdrawiam serdecznie.” 

Marzenna S.-S.: „Dzień dobry, bardzo dziękuję za ciekawe pomysły i cenne wskazówki w 

udostępnionych materiałach na platformie. Z pewnością wykorzystam powyższą metodę w swojej 

pracy zarówno  z przedszkolakami jak i starszymi uczniami, z którymi pracuję na doradztwie 

zawodowym. Pozdrawiam serdecznie.” 



Katarzyna Ś.: „Bardzo dziękuję za tak dużą ilość inspiracji do pracy z dziećmi. Z pewnością 

wykorzystam ta metodę w mojej dalszej pracy z podopiecznymi, jest ciekawa, innowacyjna i 

atrakcyjna dla przedszkolaków. Pozdrawiam.” 

Paulina S.: „Bardzo ciekawe zajęcia, duża ilość przydatnych materiałów, szkolenie bardzo pomocne. 

Pozdrawiam :)” 

 

Część kursu dedykowana nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej 

„Metoda portfolio w orientacji zawodowej w edukacji wczesnoszkolnej” 

Agnieszka S.: „Witam, bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w kursie oraz cenne wskazówki. 

Metodę portfolio chętnie wykorzystam w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Jest to fantastyczna 

metoda dokumentowania ich pracy i postępów. Z poważaniem”  

Agnieszka S.: „Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w kursie oraz cenne 

wskazówki, które z pewnością wykorzystam w swojej pracy z dziećmi. Metoda portfolio pozwala 

ukazać progres efektów pracy z dzieckiem nie tylko podczas zajęć w edukacji wczesnoszkolnej. Jestem 

także anglistą oraz terapeutą i stosuję tę metodę zarówno podczas zajęć językowych jak i 

specjalistycznych. Z niecierpliwością czekam na propozycje kolejnych kursów. Serdecznie 

pozdrawiam.”  

Ewelina K.: „Dobry wieczór. Tak jak wypowiadałam się podczas spotkania on-line ten kurs uświadomił 

mi, jak ważnym i ciekawym rozwiązaniem jest pokazanie dzieciom przebiegu ich zdobywania wiedzy i 

pracy, jaką wkładają w wykonywanie rożnych zadań. W tym roku realizuję własny autorski program 

pt. "Z głową w górach", który ma na celu rozbudzenie w dzieciach zainteresowania górami oraz 

zapoznanie z zawodami związanymi z górami. Do tej pory mieliśmy spotkanie z przewodnikiem 

górskim i ratownikiem GOPRu. Przed nami następne i wycieczka w góry z przewodnikiem. Po tym 

kursie mam pomysł jak wszystkie nasze działania zebrać w całość.  

Dziękuję :)” 

Iwona M.: Witam, bardzo spodobała mi się ta metoda, bardzo chętnie wypróbuję ja na moich 

dzieciach, jako pamiątkę ;) a w przyszłości postaram się ją wykorzystywać w mojej pracy. Bardzo 

dziękuję za możliwość uczestnictwa w tym kursie. Pozdrawiam.”  

Paulina S.: „Bardzo ciekawe szkolenie. Metoda ta daje możliwość łatwego zaobserwowania postępu 

dziecka oraz bardzo fajnie urozmaica zajęcia. Ciekawe pomysły do wykorzystania w pracy z dziećmi.” 

Dorota L.: „Szkolenie bardzo ciekawe i fajna forma prowadzenia kursu. Ciekawe materiały 

przedstawione w sposób jasny zrozumiały, poparty przykładami. Na pewno wykorzystam w swojej 

pracy. Polecam.” 

Agata N.: „Kurs naprawdę fajny, poprowadzony w przyjemny sposób. Ogromna ilość przydatnych 

materiałów do pracy z dziećmi.” 

Magdalena P.: „Ogromna ilość przydatnych materiałów do pracy z dziećmi, na pewno wykorzystam w 

pracy . Profesjonalnie i rzeczowo przygotowany kurs :)”  

Małgorzata L.: „Dziękuję za miłe spotkanie i cenne wskazówki. Szkolenie było bardzo ciekawe, a 

metoda na pewno przyda mi się w pracy. Pozdrawiam serdecznie.” 



Paulina S.: „Bardzo ciekawe zajęcia, duża ilość przydatnych materiałów, szkolenie bardzo pomocne. 

Pozdrawiam :)”  



Justyna K.: „Dziękuję za możliwość uczestnictwa w szkoleniu. Nabytą wiedzę z pewnością 

wykorzystam zarówno w swojej pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym. Niewątpliwie ważnym jak 

nie najważniejszym aspektem w procesie wychowania dzieci jest wspieranie ich w realizacji własnych 

zainteresowań i pasji. Szkolenie dało mi możliwość nabycia wiedzy i materiałów niezbędnych do 

ewentualnej pomocy dzieciom w kierowaniu ich dalszą drogą zawodową i tworzenia ich przyszłości 

w połączeniu z pasją. Serdecznie dziękuję i gorąco pozdrawiam”. 


