
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Savaria Egyetemi 
Központ Pedagógiai és Pszichológiai Intézete részt vesz abban az Európai Unió támogatásával 
megvalósuló nemzetközi pályázati projektben, minek célja speciális igényű tanulók 
szocializációjának támogatása művészeti tevékenységek bevonásával. A projektben 
Görögország, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, valamint Törökország tíz 
intézménye kapcsolódik össze a felsőoktatás, a közoktatás és a szakszolgálatok területeiről 
stratégiai partnerekként Erasmus+ keretben. A résztvevők szakmai tréningeken sajátítják el 
egymás korszerű oktatási módszereit, eszmecserét folytatnak a célterület pedagógiai 
kérdéseiről, az oktatásban hasznosítható kutatási alprojekteken dolgoznak. Ezek a fórumok 
kiemelkedő lehetőségeket biztosítanak megismerni és elsajátítani különböző művészeti 
területekről érkező olyan – a nemzetközi színtéren napjainkban sikerrel alkalmazott – 
jógyakorlatokat és technikákat, amiket eredményesen tudnak hasznosítani a pedagógia 
területén dolgozó szakemberek speciális igényű tanulók oktatási folyamataiban az 
alapoktatástól kezdődően a felsőoktatásig.  
 
A pályázat címe: SODart – Socializations of Disabled Individuals with Professional Artistic 
Activities – Speciális igényű tanulók szocializációjának támogatása művészeti 
tevékenységekkel 
 
A pályázó szervezet: IMKB ZUBEYDE HANIM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 
(Törökország – Konya) 
 
Stratégiai partnerekként résztvevő országok és azok intézményei: 
DIRECTORATE OF SECONDARY EDUCATION OF TRIKALA (Görögország – Trikala) 
KARATAY REHBERLIK VE ARASTIRMA MERKEZI (Törökország – Konya) 
INSTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE „ROSA LUXEMBURG” (Olaszország – 
Acquaviva Delle Fonti) 
1ST EPAL OF TRIKALA (Görögország – Trikala) 
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, PPK, PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI INTÉZET, SEK, 
SZOMBATHELY (Magyarország – Szombathely) 
AKADEMIA HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNA W LODZI (Lengyelország, Łodź 
SELCUK UNIVERSITESI (Törökország – Konya) 
 
Futamidő: 24 hó (kezdődött 2016 szeptemberében, végződik 2018 augusztusában) 
A futamidő alatt 6 nemzetközi programon összesen 12 nemzetközi mobilitással szükséges részt 
venniük a partnereknek. 
 
Az ELTE PPK-PPI (Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, SEK Szombathely) feladatai a 
projektben: 

- 2017. december 3-8 között a 20 fős nemzetközi résztvevői kör pedagógusainak és 
szociális munkásainak szervezett 5 napos tréning megvalósítása, amelyben cél a kritikai 
gondolkodás és a kutatás alapú pedagógiai praxis kiszélesítése; 

- a partnerintézmények szervezésében megvalósított egyéb tréningek hatékonyságának 
vizsgálata be- és kimeneti tesztek szerkesztésével, adatfelvételével és az adatok 
elemzésével. 

A projektben résztvevő szombathelyi oktatók: Némethné Dr. habil. Tóth Ágnes; 
(projektvezető); Holecz Anita; Dr. Koós Ildikó; Kovácsné Tóth Tímea; Dr. Molnár Béla; 
Virághné Szalai Zsuzsa. 
 



 
A 2017. december 3-8 között Szombathelyen megrendezésre kerülő találkozóról 
Célja: 
Közvetíteni a résztvevőknek olyan kreatív (kritikai) gondolkodás fejlesztéséhez hasznos 
tréninggyakorlatokat, amiket a saját intézményeikben végzett munkájukban felhasználhatnak, 
beépíthetnek ezen a szakmai területen. Cél továbbá ötleteket adni a résztvevőknek ahhoz, hogy 
a sajátos igényű tanulói populáció minél szélesebb körű művészeti nevelésében aktívan 
közreműködhessenek. 
Program: 

- Megnyitó: 2017. december 4. 19. óra ELTE SEK Tanácsterem (Károlyi Gáspár tér 4.) 
Köszöntőt mond: Dr. Németh István Rektorhelyettes (ELTE); Molnár Miklós 
Alpolgármester (Szombathely); Fodor István Tankerületi Igazgató (Szombathely) 

- Szakmai programok: 
- 30 órás angol nyelvű pedagógiai tréning (6 szombathelyi oktató vezetésével) 
- iskolalátogatások (Aranyhíd, Bercsényi) 
- szakmai találkozók (Vas Megyei Szakszolgálat) 
- kulturális programok (a szombathelyi NAPSUGÁR ZENEKAR bemutatója Fasching 

Zsuzsa vezetésével, valamint szombathelyi és budapesti városnézés). 


