
STUDENCKA PORADNIA INTERNETOWA W CZASACH PANDEMII –
STUDENCI LOGOPEDII DZIELĄ SIĘ SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI

Jest to jedyny tego typu program w Polsce, jaki znam, który wspomaga
budowanie pozytywnych postaw wobec dzieci z jąkaniem. Byłoby dobrze,
gdyby w każdym przedszkolu i szkole ten program został wdrożony.
Program w przystępny sposób propaguje kształtowanie postaw 
i spojrzenie na ludzi z różnymi formami odmienności,
niepełnosprawności. (...)
Program bardzo przydatny, dzieci z ochotą i ciekawością dyskutują na
temat odmienności na podstawie zawartych w programie materiałów. 
Z pewnością treści programu wpływają pozytywnie na kształtowanie
prawidłowych postaw społecznych wobec odmienności.
Uważam, iż tego typu programy zdecydowanie powinny być
wprowadzane od najmłodszych lat. Z niecierpliwością czekam na kolejne
propozycje w tym zakresie.

Było to dla mnie cenne doświadczenie dlatego, że pierwszy raz udzielałam tak obszernego wywiadu, musiałam zapanować nad całością przebiegu,
swoją męczliwością mówienia i emocjami. Spotkałam się z przychylnym odbiorem, co umocniło mnie w tym co robię i jaki mam stosunek do swojego
jąkania.
Chyba kolejny etap tzw. 'bycia sobą' - pokazywania siebie takim, jakim się jest; mimo wielu lat pracy nad sobą, wciąż mam wiele do zrobienia.
Nie jestem pewien, czy coś się zmieniło. Ale bardzo miło było się podzielić swoją wiedzą. Miło było też mówić po polsku.

Możliwość konfrontacji z własnym dorastającym dzieckiem była bardzo
ciekawym doświadczeniem, uzmysłowiła mi różnice w podejściu do
niektórych kwestii związanych z jąkaniem u mnie i mojego syna. Była to
bardzo dobra okazja, by poruszyć pewne tematy związane z jąkaniem, 
o których na co dzień się nie rozmawia.
Było to stresujące doświadczenie. Uświadomiło mi, że rodziców dzieci
borykających się z problemem jąkania jest dużo więcej, niż sądziłam, 
a pewnie jeszcze więcej tych, którzy nie wiedzą jak sobie z tym poradzić.
Cieszę się, że mogę pomóc innym rodzicom, którzy są zagubieni, tak jak ja
byłam.
Tak, pomogło mi podsumować i poukładać myślenie o 8 latach radzenia
sobie z niepłynnością syna.
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Czy to doświadczenie było dla Pana(i) czymś znaczącym? 
Czy coś się zmieniło?
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