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„Innovatív oktatók vezetik a kurzusokat, akik építenek a hallgatók előzetes tudására, 

gyakorlatban szerzett tapasztalataira, kreativitására, együttműködésére.  Megújult oktatási és 

számonkérési stratégiájuknak köszönhetően valóban felkészítenek a gyógypedagógiai, 

fogyatékosságügyi ismeretek eredményes átadására. Harmadik félévben a Kar által 

felajánlott gyakorlóhelyek közül lehet választani, nem nekünk kell keresgélni intézményt. 

Záródolgozat helyett a tanulmányok alatt készült munkákból összeállított portfóliót kell 

benyújtani. A másfél év alatt korszerű tudással, szakmai és emberi kapcsolatokkal lettem 

gazdagabb. Nem volt könnyű, de megérte!” (M. A. I.) 

 

„Számomra új élmény volt az oktatók hozzáállása, segítőkészsége, amivel támogattak minket 

a különböző kurzusok során. Eddigi tanulmányaim során nem tapasztalt rugalmasságot és 

egyéni differenciálást, akár javítási lehetőséget biztosítottak számunkra. Az elvégzett 

feladatokra többször is építő jellegű visszajelzéseket kaptunk, ezt nagyon hasznosnak éreztem, 

sokat lehetett belőle tanulni. A csoportmunka nagy pozitívuma, hogy mindenkit jól 

megismertem, és úgy tapasztaltam, akik ezt a képzést választottuk, mind újat tanulni jöttünk 

ide, és törekedtünk a maximumra a feladatok megoldása során. Érdekesnek találtam, hogy 

egy kurzuson belül több oktató is oktatott, így nagyon sokszínűvé váltak az előadások. Több 

esetben megjelent a participatív oktatás vagy akár több oktató egyszerre tartott előadást. A 

gyakorlat visszaigazolta az előző két félévben kapott feladatok hasznosságát, melyek 

megalapozták, hogy önállóan is próbát tegyünk.” (K. R.) 

 

„Nagyszerű volt, hogy a korábbi tanulmányaimhoz képest, itt aktívan bevonódhattunk az 

órákba. Véleményeinkre, tapasztalatainkra őszintén kíváncsiak voltak oktatóink, ezeket 

megbeszélhettük egymással, oktatóink pedig mindig színesítették az adott témát saját, megélt 

tapasztalataikkal, élményeikkel. Kreatív, innovatív, együttműködő, lelkes és naprakész 

tudással rendelkező oktatókat ismerhettem meg tanulmányaim során. Oktatóink segítségére, 

tanácsaira mindig számíthattunk kontaktórán kívül is. Készséggel álltak rendelkezésre 

felmerülő kérdéseink megválaszolásában. Legnagyobb hatással az az óra volt rám, ahol 

participatív oktatótárs is jelen volt. Megerősítést kaptam szakmai hitvallásommal 

kapcsolatban, és ekkor éreztem először igazán, hogy igen, ott vagyok ahol mindig is szerettem 

volna. Az órákon, évközi szóbeli vizsgán, illetve az államvizsgán is úgy éreztem, hogy egy 

izgalmas szakmai kerekasztal beszélgetésen veszek részt.” (Pné L. SZ.) 

 

„Korszerű, gyakorlatban használható tudást nyújtott. Jól felkészült, szakmailag elhivatott, 

hiteles oktatóktól tanulhattunk. Segített a rég dédelgetett álmom (gyógypedagógusképzésbe 

való bekapcsolódás) elérésében.”(L.L.) 
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