TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE
Erasmus program az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Karán
Az Európai Bizottság által támogatott Socrates/Erasmus felsõoktatási
csereprogram keretében a 2004/2005-ös tanévben kiutazó hallgatókat is
beszámítva eddig 23 gyógypedagógus hallgató folytatott, ill. folytat 3-4 hónapos
résztanulmányokat 8 különbözõ külföldi felsõoktatási intézményben. A partnerek
körének folyamatos bõvítésével egyre több hallgató számára szeretnénk
biztosítani ezt a lehetõséget, mely sajnos egyelõre még csak kis töredéküket érinti.
A 2005/2006-os tanévben elõreláthatóan az alábbi külföldi partnerintézmények vesznek részt a fenti program által támogatott oktató- és hallgatócserében:
Bajorországi Julius-Maximilian Egyetem, Würzburg; Berlini Humboldt
Egyetem; Darmstadti Evangélikus Fõiskola; Dortmundi Egyetem; Hallei Luther
Márton Egyetem; Heidelbergi Pedagógiai Fõiskola; Lipcsei Egyetem; Pirkanmaa
Fõiskola, Tampere, Finnország; Pozsonyi Comenius Egyetem.
A következõ tanévre elnyerhetõ hallgatói ösztöndíjakra vonatkozó belsõ
pályázati felhívást 2005 márciusában tesszük közzé a Kar épületeiben
elhelyezendõ plakátokon és a honlapon (www.barczi.hu).
A Dortmundi Egyetemmel több éve folyó együttmûködés mind szakmai, mind
szervezési szempontból nagyon gördülékeny. Ezért köszönet illeti a két programfelelõst, Prof. Dr. Csocsán Emmyt és Prof. Dr. Schmetz Ditmart, valamint Olmscheid Silke intézményi Erasmus koordinátort, akiket a hallgatók is említenek beszámolójukban.
Az Erasmus program célja a különbözõ országok felsõfokú képzéseinek közelítése, az európai szintû átjárhatóság, valamint a diplomák kölcsönös elismerése
érdekében, ami fontos feltétele a munkaerõ szabad áramlásának. Az Erasmus mobilitási program keretében hallgató- és oktatócserék szervezésére van lehetõség.
Az elõzõ és az idei tanévben a program összesen 15 vendégoktató fogadását és
évente 6 oktatói kiutazást tett ill. tesz lehetõvé egyhetes idõtartamra.
Csereprogramról lévén szó, természetesen a Kar is fogad részképzésre hallgatókat a partneregyetemekrõl. (Itt most értelemszerûen nem foglalkozunk a más
keretben, pl. a szomszédos országokból érkezõ magyar nemzetiségû hallgatók
részképzésével, akik tanulmányaikat egyébként is magyar nyelven végzik.) Az
elõzõ és az idei tanévben összesen 10 hallgató töltött el itt egy-egy félévet az
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Erasmus program támogatásával. Küldõ intézmények: Dortmundi Egyetem,
Lipcsei Egyetem, Würzburgi Egyetem. A hallgatók tanulmányi programjának
lebonyolítását - az idegen nyelvû órákat térítésmentesen végzõ oktatók munkája
mellett - az intézmények (mindenekelõtt a Kar gyakorlóintézményei) fogadókészsége és együttmûködése teszi lehetõvé, az elméleti tanulmányokat kiegészítõ
intézménylátogatások és gyakorlatok biztosításával. Az ezzel járó többletmunkát
ezúton köszönjük. A tanulmányokat kísérõ vagy követõ gyakorlatok megvalósításáért az alábbi intézményeknek tartozunk köszönettel: Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központ, Budapest; ELTE Speciális Gyakorló
Óvoda és Korai Fejlesztõ Módszertani Központ, Budapest, Damjanich u. 41-43.;
Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona,
Budapest; Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztõ Szakiskola, Budapest
VIII. Üllõi út 76.; Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona,
Óvoda, Általános Iskola, Budapest.

Kedl Márta, kari Erasmus koordinátor

Hallgatók voltunk a Dortmundi
Egyetemen…
Az Európai Bizottság által támogatott ERASMUS program keretében tanulmányi
ösztöndíjat nyertünk, mely a Dortmundi Egyetem Rehabilitáció-Tudományok
Kara (Fakultät Rehabilitationswissenschaften) és az ELTE BGGYFK szoros szakmai kapcsolattartásán keresztül valósult meg. Kiutazásunkat az alábbi két terület
együttmûködése tette lehetõvé:
– látássérültek pedagógiája: programfelelõsök: Prof. Dr. Csocsán Emmy a
fogadó tanszék részérõl és Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna a küldõ tanszék
részérõl;
– tanulásban akadályozottak pedagógiája: programfelelõsök: Prof. Dr. Schmetz
Ditmar a fogadó tanszék részérõl és Horváth Miklós a küldõ tanszék részérõl.
Az ösztöndíj célja a két egyetem gyógypedagógus-képzésének, valamint a
gyógypedagógiai gyakorlat és módszerek megismerése és összehasonlítása.
Az Erasmus ösztöndíjak elnyerésének lehetõségét 2003 tavaszán hirdették
meg a Karon. A pályázati elbírálás eredményét már egy évvel a kiutazás elõtt a
tudomásunkra hozták, mely szerint a 2003-2004-es tanév tavaszi félévét a Dort-
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