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1. BEVEZETŐ 

A XXI. század a változások időszaka. A globalizálódó világban az információs és technológiai 

robbanás következtében a fejlődés, olyan „klasszikusnak” számító területeken is, mint például 

a kultúra és az oktatás, a modernizáció irányába hat. A kialakuló „új típusú társadalom” „új 

típusú gondolkodásmódot”, innovatív szemléletváltást kíván az oktatás, nevelés terén is. Az 

innovatív szemléletű szakmai fejlődés egyik lehetséges útja, az európai együttműködések 

keretében zajló, nemzetközi együttműködési programokhoz történő csatlakozás. Jelen írással 

egyrészt az a célom, hogy röviden bemutassam, átadjam, közös tudássá tegyem a nemzetközi 

együttműködési programok terén szerzett tapasztalatainkat, másrészt, hogy felhívjam a 

figyelmet a nemzetközi együttműködési programok óvodai létjogosultságára. Tény, hogy 

hosszú út vezet a megfelelő, jól működő nemzetközi kapcsolatok felépítéséhez. A köznevelés 

részeként működő óvoda esetében a nemzetközi szintérre való ki-, illetve bekerülés rögös út, 

elkötelezettséget igénylő tevékenység, de hatalmas motiváció is egyben. Habár a programokban 

való részvétel nem egyszemélyes cél, a vezetői attitűd, a nyitottság, az alkalmazkodó készség, 

az elfogadás elengedhetetlen az eredményességhez. Azonban a siker vállalkozó szellemű 

óvodapedagógusokat is kíván, mert a közösség támogatása, aktív közreműködése nélkül a várt 

eredmény nem jelenik meg. A nemzetközi együttműködés tehát igazi csapatmunka, ahol a 

kollegák elköteleződése jelentős tényező a vállalt feladatok megvalósításában. Összességében, 

a bemutatásra kerülő nemzetközi együttműködési programokhoz történő csatlakozás számos 

előnnyel jár, azonban akadnak megfontolandó kérdések és tovább gondolásra érdemes 

aspektusok is, ugyanakkor a tudás innovatív módon történő elsajátításának, megosztásának 

olyan eszköztára, melyet minden érdeklődőnek jó szívvel ajánlok figyelmébe.  

2. NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA 

Az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről az 

Európai Unió hivatalos lapjában lehet olvasni az alábbi címmel: „Az Európai Tanács és 

Bizottság 2015. évi közös jelentése az oktatás és a képzés terén folytatott európai 

együttműködés stratégiai keretrendszerének végrehajtásáról, röviden Oktatás és képzés 2020.”1 

Prioritásai között egyebek mellett megtalálható az alapkészségek, képességek, 

kulcskompetenciák fejlesztésének igénye, mely prioritás a tanulási eredmények javítását 

célozza, s ezáltal közvetít tartalmi elemeket az „egész életen át tartó tanulás” stratégiához. 

Megtalálhatóak továbbá az esélyegyenlőséget, befogadást, méltányosságot támogató 

folyamatok alkalmazását segítő prioritások is. Továbbá prioritás a releváns és jó minőségű 

tanulás megvalósulása, mint prioritás, melynek egyik eleme a tanulási célú mobilitás 

elősegítése, s lehetséges kerete a nemzetközi együttműködés. Napjainkban az oktatási 

rendszerek egyik legsürgetőbb kihívása, hogy megteremtsék a digitális kor vívmányainak 

                                                             
1 Európai Unió hivatalos lapja 2015.12.15 magyar nyelvű változata 
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módszertani integrációját, a tudás innovatív elsajátítását, a tudásgazdag tanulási környezet 

kialakítását, az infrastrukturális hátteret, mely kihívásra ösztönzőleg hat a nemzetközi 

kitekintés lehetősége is. Mindezeken túl a jelentésben szó esik még a pedagógusokról, 

vezetőkről, személyzetről, akik támogatása szintén feladat. Látjuk tehát, hogy ma már a 

színvonalas oktatáshoz elengedhetetlenek az innovatív pedagógiai módszerek és a digitális 

kompetenciákat fejlesztő eszközök bevonása, így többek között előtérbe kerültek a projektalapú 

módszerek, a mobilitások szervezése, az esélyegyenlőség biztosítása, melyek megvalósulását 

jelentősen támogathatják a nemzetközi programok is.  

2.1. Lifelong Learning Programme (2007-2013) 

Comenius Iskolai Együttműködés (2013-ig megvalósított projektek)  

Az Európai Bizottság által koordinált „Egész életen át tartó tanulás program”, legfőbb 

célkitűzése az élethosszig tartó tanulás előtérbe helyezése volt. Napjainkban már más 

rendszerben működik a program, mely mostanra négy alprogramra tagozódott: a Comenius a 

közoktatást, az Erasmus a felsőoktatást, a Leonardo a szakképzést (a felsőoktatási szint 

kivételével), a Grundtvig pedig a felnőttoktatást támogatja. A partnerség célkitűzése szerint a 

közoktatásban szereplő intézmények a projektmunkán keresztül, a pedagógusok, gyermekek 

aktív részvételével erősítették európai kapcsolataikat. A programhoz való csatlakozásunkkal 

számunkra is lehetőség nyílt jó gyakorlatok átadására, átvételére. A partnerségek során egy 

intézmény vállalta a koordinátor szerepét, feladata a különféle adminisztratív és projektvezetési 

feladatok ellátása volt, a többi intézmény partneri funkciót töltött be. Az együttműködésben 

legalább 3 országnak kellett részt venni, melyből egynek kötelezően EU-s tagállamnak kellett 

lennie. A projektek időtartama 2 évre szólt. 

 Akkoriban és még napjainkban is a sikeres megvalósítás feltétele a közös téma kiválasztása, 

mely arra ösztönzi a részvevőket, hogy pedagógiai munkájukat színesítsék, felfedezzék az 

újdonságokat, kicseréljék ötleteiket.  

Az együttműködésünk során megvalósítható tevékenységek széles skálán mozogtak, néhányat 

emelnék ki: 

 projekttalálkozók a partnerség tagjai között 

 a projekt megvalósításába bevont pedagógusok cseréje   

 jó gyakorlatok és tapasztalatok cseréje a partnerek között 

 az együttműködés során végzett tevékenységekkel kapcsolatos kiadványok, 

dokumentumok készítése, kiadása és terjesztése. 

 kézműves alkotások készítése, kiállítás szervezése 

 előadások (színdarab, zenés műsor) 

 multilaterális projektek esetén a tanárok és diákok nyelvi felkészítése az együttműködés 

választott munkanyelvéből 

 önértékelési tevékenységek 
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 a projekt tapasztalatainak és eredményeinek terjesztése 

A projekt lezárásaként különböző formákban megvalósított termékek készültek, melyek 

lehetettek CD, könyv, honlap stb. A projektek fontos mozzanata volt a disszemináció 

(nyilvánosság tájékoztatása), hogy a projekt eredményei azok számára is ismertté válhasson, 

akik nem vettek részt a megvalósításban. Az információ átadásán túl az új ötletek, innováció 

létrehozása is célja volt a tevékenységnek.    

2.2. Erasmus+ (2014-2020) 

Az LLP programot (Lifelong Learning Programme) az Erasmus+ program váltotta fel, mely az 

Európai Unió 2014-2020 között futó oktatási, képzési, ifjúsági és sport 

programja. Magyarországon a Tempus Közalapítvány koordinálja.  

Az Erasmus+ három fő célkitűzést szolgál: 

 támogatja az egyének külföldi tanulási lehetőségeit az EU-n belül és kívül 

 oktatási intézmények, ifjúsági szervezetek, vállalkozások, helyi és regionális 

közintézmények és NGO-k (non-governmental organization – nem kormányzati 

szervezet; civil szervezet) közötti partnerségekhez nyújt támogatást 

 az oktatás, képzés és ifjúsági szakma korszerűsítését szolgáló – az innovációt, a 

vállalkozó szellemet és a foglalkoztathatóságot ösztönző – reformokhoz nyújt 

támogatást2 

2.2.1. Erasmus+ a Köznevelésben 

A programban rejlő lehetőségek sokrétűek, így a program résztvevőinek számos területen nyújt 

fejlődési lehetőséget. A pedagógusok számára szakmai készségek fejlesztését biztosítja, 

lehetőséget ad európai partnerekkel történő együtt gondolkodásra. A gyermekek számára 

élmény, közvetlen tapasztalatszerzés forrása. Támogatja a tanítás - tanulás, nevelés minőségi 

javítását óvodától – középiskoláig. 

Pályázni a köznevelés terén az alábbi célok mentén lehet: 

 csökkenteni a korai iskolaelhagyók számát 

 jelentős eredményt elérni az alapkészségek fejlesztésében 

 megerősíteni a kisgyermekkori nevelés minőségét 

 a tanítás szakmai szempontú fejlesztése3  

A programon belül két tevékenység valósítható meg, mobilitás vagy nemzetközi stratégiai 

partnerség. Az iskolai, óvodai stratégiai partnerségek keretében kizárólag jó gyakorlatok 

cseréjét támogató projektek valósíthatók meg. 

 A projektekben az egymástól tanulás, a jó gyakorlatok cseréje, a nemzetközi 

együttműködések megalapozása és kibővítése, kisebb eredményeken való közös 

                                                             
2 http://www.eplusifjusag.hu/hu/erasmusplus/view/1/erasmus  2016. május 20. 
3 http://tka.hu/palyazatok/108/kozneveles/erasmus+ 2016. május 20. 

https://hu.wiktionary.org/wiki/non-governmental_organization
http://www.eplusifjusag.hu/hu/erasmusplus/view/1/erasmus
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munka, azok összegzése, terjesztése, valamint a résztvevők és szűkebb-tágabb 

környezetük képzése, fejlesztése a cél. A tevékenységek eredményeit a projekt 

méretével és céljaival arányos módon terjeszteni (disszeminálni) kell. 

 Ezekben a projektekben egymáshoz szervezett partnertalálkozók és igény esetén 

további beépített mobilitási tevékenységek segítségével valósul meg a tapasztalatcsere.4 

A támogatott tevékenységek téma meghatározásánál egyetlen szempont, hogy a közneveléshez 

kapcsolódó, az adott intézménytípusban megvalósítható 

feladatokra épül, és összhangban van a pályázatban 

megfogalmazott célkitűzésekkel. Az elbírálás során 

meghatározott szempontok élveznek előnyt, melyek az oktatás, 

képzés és a köznevelés területén lettek meghatározva.  

2.3. eTwinning program 

A program alapvetően az „európai iskolák közössége” elnevezést kapta. Mint eTwinning 

nagykövet azonban előadásaim során minden esetben kihangsúlyozom, hogy nemcsak 

iskolákról van szó, hanem óvodától egészen a középiskoláig megvalósíthatók a projektek. 

Óvodapedagógusként fontosnak tartom, hogy az óvodában dolgozó pedagógusok is 

megismerjék a programban rejlő lehetőséget.  

A program egy olyan felületet biztosít a részt vevő európai országokban működő nevelési-

oktatási intézmények munkatársai számára (óvónők, tanítók, tanárok, igazgatók, könyvtárosok 

stb.), ahol kommunikálhatnak és együttműködhetnek egymással, közös projekteket indíthatnak, 

továbbá megoszthatják ismereteiket. Megtapasztalhatják, milyen Európa legérdekesebb 

oktatási közösségének a tagja lenni, és részt vehetnek annak életében. 

Az eTwinning program az Információs és Kommunikációs Technológiák segítségével folytatott 

együttműködési tevékenységeket támogatja különböző szolgáltatások formájában. Az online 

felület biztosítja, elősegíti az intézmények számára rövid vagy hosszú távú partnerségek 

kialakítását és működtetését bármilyen tantárgyi területen. 

A program legfontosabb találkozási pontja és munkafelülete a www.etwinning.net informatikai 

felület. A 28 nyelven elérhető portálnak ma már közel 382787 regisztrált felhasználója van, 

felületén jelenleg több mint 49556, két vagy több európai intézmény részvételével létrehozott 

projekt fut. A portál biztosítja a lehetőséget a programban részt vevő pedagógusok számára 

projektpartnerek kereséséhez, projektek létrehozásához, ötleteik megvitatásához és az általuk 

megismert jó gyakorlatok cseréjéhez. Emellett lehetővé teszi európai intézmények munkatársai 

számára, hogy az eTwinning portál felületén keresztül elérhető testreszabott eszközök 

segítségével azonnal hozzálássanak a közös munkához. 

                                                             
4 http://tka.hu/palyazatok/244/iskolai-ovodai-strategiai-partnersegek 2016. május 20. 

http://www.etwinning.net/
http://tka.hu/palyazatok/244/iskolai-ovodai-strategiai-partnersegek%202016
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Az Európai Bizottság eLearning progamjának legfőbb alprogramjaként 2005-ben elindított 

eTwinning program 2014. óta az Erasmus+, az EU oktatási, képzési, ifjúsági és 

sportprogramjának a részeként működik. Az eTwinning Központi Szolgáltatópontját 

a European Schoolnet működteti. Az European Schoolnet 31 európai ország oktatási 

minisztériumának nemzetközi partnersége, melynek célja az oktatás fejlesztése az európai 

iskolák, tanárok és diákok számára. Az eTwinning program működését nemzeti szinten 

37 Nemzeti Szolgáltatópont támogatja. 

3. TAPASZTALATOK 

Már óvodapedagógusként is nagyon érdekelt, hogy a nemzetközi projektekben résztvevő 

intézmények milyen motivációs háttérrel rendelkeznek. Már az első találkozók, levélváltások 

során kerestem a miértekre a választ. Vajon mi lehet az a momentum, ami arra ösztönzi az 

intézményt, hogy külföldi partnert keressen? Egy mélyinterjú készítése során lehetőségem nyílt 

a téma kutatására. Az alábbiakban a kutatás során készített interjú néhány kérdését és a kapott 

válaszok elemzését mutatom be.  Az első kérdésre adott válaszokat, hogy „milyen típusú 

együttműködéseket valósítottak/valósítanak meg?”, az alábbi táblázatban foglaltam össze, 

melyben nyomon követhető az egyes típusok népszerűsége. Feltételeztem, hogy az utazással 

nem járó eTwinning volt először minden intézmény számára a vonzóbb. Látható, hogy ez a 

feltételezés nem állta meg a helyét. Az utazásokkal járó projektek során számos olyan helyzet 

adódik, melynek kezelése a vezető hatáskörébe tartozik (utazásokon való résztvevők kijelölése, 

helyettesítés megszervezése, a feladatok koordinálása, intézmény bemutatáshoz szükséges 

anyagok összeállítása stb. vagy ezeknek a feladatoknak a delegálása).   

 

                      1. ábra Összesítés a megvalósított együttműködések típusairól (a válaszok alapján készített diagram)  

 

 

A 2007-2013 között megvalósítható LLP programban a megkérdezett intézmények közül 6 

intézmény vett részt, az ott elért sikerek, pozitív eredmények arra ösztönözték őket, hogy a 

következő időszak (2014-2020) által biztosított együttműködési forma – ERASMUS+ – 

programban is részt vegyenek. Az interjú során megkérdezett vezetők egyértelműen 

megfogalmazták a projektek pozitív hatását intézményi viszonylatban. Az osztrák óvoda 

6

8

3

1

Milyen típusú nemzetközi együttműködéseket 
valósított/valósít meg az intézmény?

LLP Erasmus eTwinning

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_hu.htm
http://www.eun.org/
http://www.etwinning.net/hu/pub/get_support/contact.htm
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vezetői – egymástól függetlenül, hiszen földrajzilag is távol helyezkednek el egymástól – azt 

jelezték, hogy az intézmény megítélése helyi szinten is sokkal pozitívabb lett. Az intézményi 

férőhely kihasználtsága is maximálissá vált. A családok számára is vonzó a külföldi 

partnerekkel történő tevékenység. A mi intézményünkben is főleg a két vagy többnyelvű 

családok támogatják a projektek megvalósítását. A többi vezető is hasonló eredményekről 

számolt be. A Törökországi partner például nemcsak a szülői elégedettséget emelte ki, hanem 

a központi elvárást is, mely a nemzeti oktatási minisztériumtól eredt. Számukra szinte előírás 

volt a projektekben való részvétel. 

 Az intézményvezetőknek, ma már nemcsak vezetni, hanem menedzselni is fontos az 

intézményt. Így a mobilitással egybekötött együttműködések előnye az eTwinninggel szemben 

az, hogy az intézmény költségvetési összegét is megnöveli. Ezáltal számos olyan beruházás is 

megvalósítható, ami egyébként nem lenne megoldható. A projekt során elnyert támogatási 

összegből az intézmények szegényes IKT eszközparkja, szakmai anyagai gazdagíthatók, 

melyek a gyerekekkel történő foglalkozásokat színesíthetik. 

A 2014-től megvalósítható ERASMUS+ program népszerűsége a megkérdezettek körében, az 

egyszerűbb pályázati eljárásból következik. A programban részt vevő olasz intézmény vezetője 

például azt emelte ki, hogy a közösen létrehozott anyag benyújtása a nemzeti irodának csak a 

koordinátori szerepet vállaló intézmény feladata, ami jelentősen segíti a munkát. Így azok a 

vezetők is szívesen csatlakoznak, akik még nem annyira gyakorlottak és esetleg tartanak az 

adminisztráció nehézségeitől.  

A projektek típusairól folytatott beszélgetés során a szlovák óvoda vezetője fogalmazta meg a 

legérthetőbben mindhárom lehetőség jellemzőjét, erősségét. „A projektek legerősebb 

szempontja, hogy kitágítja az intézmény világát nemzetközi kapcsolatokkal. Ezek ablakok, amit 

ki kell nyitni és ki is kell nézni rajta.”5   

Abban mindannyian egyetértettünk, hogy a változó világ alkalmazkodást követel, új 

lehetőségek megismerésére, kihívásokkal való szembenézésre sarkall, amiket vezetőként fel 

kell ismernünk.   

 

3.1. Intézményi szerepvállalás a projektek során 

Intézményvezetőként azt tapasztalom, hogy az innovatív, kreatív elképzelések nem feltétlenül 

a vezető kezdeményezésére indulnak el. Ezen témakörre irányult a következő kérdés is, mely 

során a megkérdezettek rávilágítottak a projektek beindulását ösztönző személyre, közösségre. 

Az összegzésből látható, hogy a vezető szerepe ebben (is) nagyon meghatározó. 

       2. ábra Projektet kezdeményezők megoszlása (a válaszok alapján készített diagram) 

                                                             
5 Megfogalmazta Mrs. Kizivatová intézményvezető a Základní škola s mateřskou školou J. A. Komenského 
elnevezésű óvodából 2017. 01. 20-án 



 
7                                                                        Nemzetközi együttműködés az oktatási intézményekben 

 

 

A különböző kategóriák mentén, az egyéb kategóriában, csak a cseh kolléga jelölt meg egy 

nemzetközi oktatási tanácsadó és kiadó céget. Esetükben a cég meghívására, kezdeményezésére 

vágtak bele a nemzetközi kapcsolatok kialakításába. Szintén elenyésző az a 11 százalék, mely 

a fenntartó kezdeményezését jelöli. Az előző részben is jeleztem, hogy a török partnernél a 

motiváció nem minden esetben az intézménytől eredt. A török óvoda alapítványi fenntartású, 

az alapítvány működtetője hívta fel az intézményvezető figyelmét a lehetőségre. Ebben a 

rendszerben egyértelműen a pénzügyi többletforrás biztosítása indokolta a csatlakozást. A 

program megismerése után a vezető már a szakmai fejlődés lehetőségét is felismerte, és további 

projektek esetében tudatos szelekciót alkalmazott a témák megválasztásánál. Látható tehát, 

hogy habár nem számottevő, de eltérő lehet a csatlakozást motiválók köre. 

A vezető után a pedagógusok által kezdeményezett projektek árulkodnak arról, hogy ha a vezető 

kellően nyitott befogadó attitűddel rendelkezik és teret tud adni új lehetőségeknek, akkor 

támogató félként is tudja intézménye érdekeit szolgálni. Az alkalmazott vezetői stílus nagyban 

befolyásolja az alulról érkező kezdeményezések sikerességét, élettartamát.   

Véleményem szerint azok az ötletek, melyeket a beosztottak generálnak tartósabbak, hosszabb 

távon építhetők be az intézmény erősségei közé. Az interjú végén tértünk ki arra a kérdésre, 

hogy a jövőben szerveznek-e projekteket az intézmények? A kapott válaszok megerősítették 

azt a feltevésemet, hogy a pedagógusok által kezdeményezett projektek továbbvitelében a 

kollegák motiváltabbak.  

De a vezető szerepe és feladata ebben az esetben is sokrétű. A változtatás lehetőségének 

felismerése, az azzal járó feladatok kiosztása, elfogadtatása a kollégákkal és intézmény 

használókkal komoly feladat. Egy ilyen összetett tevékenység nem indítható el egyszemélyben. 

Az olasz kisvárosban dolgozó vezető fogalmazta meg, hogy ő sokkal előbb szerette volna az 

együttműködések bevezetését az intézménybe, mint ahogy az megtörtént. A folyamatos 

ellenállás tanította meg arra, hogy először építse fel az elképzelését segítő pedagógus gárdát, 

majd ezt követően, közösen dolgozzák ki a követendő stratégiát. Vezetőként találkozhatunk 

azzal a helyzettel is, amikor a dolgozó valami újat szeretne kipróbálni. Ez a variáció a vezető 

22%

56%

11%

11%

együttműködések kezdeményezői

pedagógus

intézményvezető

fenntartó

egyéb



 
8                                                                        Nemzetközi együttműködés az oktatási intézményekben 

részéről nagyfokú érzelmi intelligenciát kíván, mert a mindent irányítani akaró vezető nem tud 

azonosulni az elképzeléssel, így folyamatos akadályokat gördít a megvalósítás elé. Azon 

pedagógusok számára, akiknek az újdonság, a más lehetőségek kipróbálása az „éltető erő”, 

nagyon fontos, hogy a vezető teret engedjen ötleteik megvalósulásának.  Ha a vezető nem is 

hisz a sikerességben, vagy nem tud kapcsolódni a megvalósításhoz, ennek ellenére, megfelelő 

keretek között segítse a kipróbálást.   

A nemzetközi programokkal kapcsolatosan az intézményi szerepek között említjük a szülőkkel 

történő kommunikációt is. A projektek aktív részesei a gyermekek, így a családok bevonása, 

tájékoztatása elengedhetetlen. Az interjú során kitértem arra is, hogy a szülőkkel milyen 

formában tudatják a megvalósítani kívánt együttműködést.  Az alábbi diagram foglalja össze a 

válaszok alapján kapott módokat. 

 

                  3. ábra A szülők tájékoztatása a nemzetközi projektekről (a válaszok alapján készített diagram) 

 

 

A lehetséges módok közül három olyan forma merült fel, melyet minden intézmény 

alkalmazott. A (1.) beiratkozás során történő felvilágítás és a szóbeli tájékoztatás 

intézményvezetői feladatként jelent meg. Mindenki fontosnak tartotta, hogy a beiratkozni 

szándékozó gyermekek szülei tájékoztatást kapjanak az együttműködésekkel kapcsolatos 

tudnivalókról. Hiszen a projekttalálkozók során a partnerek egymás intézményébe is 

ellátogatnak, mely a csoportok mindennapjait is érinti. Ennek pozitív közvetítése a vezetőtől 

kívánja meg a megfelelő kommunikációs technikák alkalmazását.   

Azok közül az országok közül, amelyek eTwinning programban is részt vettek, ketten 

(Törökország és Magyarország) (2.) blog vezetésével is biztosították a családok számára a 

tájékozódás lehetőségét. A projekt feladatokról összeállított slide show feltöltésével, rövid 

szöveges beszámolókkal, fényképekkel ellátott blog vezetése részletes betekintést engedett az 

érdeklődők számára. A legkézenfekvőbb módja, hogy a szülők információhoz jussanak, az 

intézmények (3.) honlapján közzétett tájékoztatás. Ebben minden megkérdezett egyformán 

nyilatkozott. A honlap nemcsak a családokhoz juttat el információt, hanem érdeklődés esetén a 

fenntartó is tájékozódhat. A közösségi oldalak lehetőségeit egy intézmény (Olaszország –

Acquapendente Kindergarten) nem vette igénybe, kis településről lévén szó a vezető nem 
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tartotta fontosnak, hogy ebben a formában tájékoztassák a családokat. A napi kapcsolat olyan 

szoros, hogy nincs szükség online megerősítésre, véleménye szerint. 

 

3.2. Az együttműködések témáját meghatározó tényezők 

A beszélgetések egyik központi témáját az együttműködések elindítását, megvalósítását 

befolyásoló, meghatározó összetevők adták. Az alábbi diagramból is kitűnik, hogy a legtöbb 

intézmény a szakmai munka megsegítését remélte a projektek által. Az egyik olaszországi 

intézmény, amely akkor jött létre, amikor a nemzetközi programok eredményei ismertekké 

váltak, a projektek megvalósítását beépítette pedagógiai programjába is. Az óvoda vezetője 

elmondta, hogy a pozitív élmények arra ösztönözték a nevelőtestületet, hogy az új óvoda 

pedagógiai szellemisége alakítása során teret nyerjenek a mobilitások, más országokban 

működő intézményekkel való kooperálás is.   

                      

                            4. ábra Az együttműködések elindítását befolyásoló tényezők az interjúk összegzése alapján 

 

 

A megváltozott vezetői kompetenciák és a szülői igények nem befolyásolták olyan 

nagymértékben a kapcsolatok kialakítását, mint ahogyan azt feltételeztem. Az elmondottak 

alapján a vezetővel szemben támasztott új elvárások még nem hozták magukkal az ilyen irányú 

újítások szükségességét. Az eTwinning programhoz való csatlakozás pozitív irányba 

fejlesztette az IKT eszközök iránt előzetesen tanúsított vezetői vagy pedagógusi ellenállást. Az 

osztrák óvodákban a vezetők a programok hatására építették be az óvodai csoportok életébe az 

interaktív tábla használatát – nekem is itt volt alkalmam először találkozni ezzel az eszközzel. 

Vezetői munkájuk során gyakrabban kezdték el használni a web2.0 alkalmazásokat, 

kommunikációjukat is színesítették ezek a programok. A programban részt vevő 9 intézményre 

jellemző a kulturális sokszínűség is, mely szintén elvárást támasztott a vezetőkkel és a 

pedagógusokkal szemben. A vezetőnek kellett találni vagy támogatni egy olyan programot, 

amely szükség esetén még nyitottabbá teszi a szervezetet a kulturális különbségek kezelésére, 

megértésére. A közös munkafolyamatok, a feladatok elvégzésének módja is rávilágít néhány, 

az országok közötti alapvető különbségre. Az osztrák precizitás, az olasz „lazaság”, a török 
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határozott, szinte parancsoló vezetői attitűd megértőbbé, elfogadóbbá tette a részvevőket, mely 

kihatással van pedagógusi munkánkra. 

Az innovatív ötletek keresése, a módszertani tudás szélesítése a diagram alapján is kiemelkedett 

a projektek megvalósításának indokai között intézményi szinten. Az intézményben zajló 

szakmai munka koordinálása egyértelműen a vezető hatásköre.  Az ő felelőssége az elvégzett 

munka minősége, az útmutatás, a választási lehetőségek biztosítása, az új dolgok kipróbálására. 

Valamennyi interjú alany az alulteljesítés okát illetően veszélyes tényezőként említette meg az 

óvodapedagógusok körében a burnout-ot (kiégés), a szakmai „ellaposodást”, a rutint, az 

elkötelezettség hiányát. Ezek kezelésére, kivédésére is megoldás a programokba való 

bekapcsolódás.  

 

3.3. A megvalósított projektek hatása az intézmény szakmai munkájára 

A projektek hatása több oldalról közelíthető meg. A beszélgető partnerek véleménye 

megegyezett a területeket illetően, de a mértéke terén eltérő volt. Az eredményeket nagyban 

befolyásolta, hogy ki, milyen indokkal, motiváltsággal vágott bele az együttműködésbe. A 

projekt témája is szerepet játszott a hatás kifejtésében. Azon projektek, melyek a család-óvoda 

kapcsolatára irányultak, ezt a területet segítették. A vezető is számos olyan ötletet meríthetett, 

melyek a kapcsolattartás módját színesítették. Például a szülői értekezletek elnevezésében 

alkalmazott változtatás (szülői délután, szülői fórum, szülői teadélután) több szülőt vonzott az 

adott óvodában. Az ott alkalmazott drámajátékok akkor még (2008-ban) Magyarországon elég 

újnak számítottak, bevezetésük küzdelmes volt intézményünkben is. Napjainkban már 

elfogadták a szülők és örömmel veszik a hangulat oldásaként.  

 

5. ábra Az intézményben zajló munka mely területeire volt hatással a projekt tevékenység? 
 A beszélgetések összegzése alapján készített diagram. 

 

 

A fenti diagram tartalmazza azokat a területeket, melyek változáson mentek keresztül. Kézzel 

fogható eredmény a vizuális technikák alkalmazásában volt kimutatható minden intézményben. 

A megvalósítás során és a gyermekek bevonásával ez a tevékenység az, mely minden feladat 

elvégzéséhez köthető. A következő terület a zenei nevelés, a legegyszerűbb kapcsolat 

kialakítási forma a közös dal, ének. Az intézmények 2/3-a gazdagodott ezen a területen is, a 
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többiek esetében azért nem volt releváns, mert ők nagyon magas színvonalon valósították meg 

már a projekt előtt is a zenei nevelést. Az olaszok számára a zene minden feladat alapja volt.  

Pozitív eredményként jelezte mindenki a vezetők viselkedésében bekövetkezett változásokat. 

Nem minden esetben volt ez tudatos elvárás, megtervezett eredmény. Abban egyetértettük, 

hogy azok az alkalmak, melyek betekintést engedtek mások működésébe, problémájába, a 

felmerülő helyzetek kezelésébe, reményt adtak a vezetők számára. Felismertük, hogy sok 

kilométerrel távolabb hasonló nehézséggel küzdhetnek más intézmények is, ami erőforrást 

adhat a saját szervezeten belüli megoldáshoz. Megvitathatjuk a megoldásokat, még akkor is, ha 

a feltételek nem mindig egyeznek. A vezetőre tett hatás nem mindig jelentkezik közvetlen 

formában, attitűd, stílusbeli változást, jellemzően a közvetett vagy késleltetett hatás 

eredményez. Összességében majdnem minden vezető érezte a változást, melyet a kollégák, 

szülők, a fenntartó is visszajelzett. Az érintett felek munkáját a befogadó, elfogadó szellemiség 

segítette. A cseh és szlovák kollégák azt jelezték vissza, hogy az intézmény jövőképét is 

formálta a tapasztalat. A célok, feladatok ismételt kitűzése a jövőben közösségi feladat lesz, 

nem egyszemélyi vezetői döntés, mint korábban.   

A külföldi partnerek által felvetett kérdések, válaszok a legtöbb esetben intézményen belül, 

vagy vezetői meglátásként is szóba kerültek. A vezető által megjelölt irány gyakran utasításnak 

hat, melyet a beosztottak nem szívesen követnek. Ugyanakkor a hasonló beosztásban lévő 

kolléga által indítványozott átgondolás eredményesebb lehet, mert nem a hatalom 

érvényesítésének érzékelik. 

Két partner kivételével a többiek igennel válaszoltak arra a kérdésre, hogy a jövőben részt 

vennének-e hasonló projektben. A már meglévő kapcsolatok felhasználásával az intézmény 

programjához igazított, a pedagógusok által megjelölt területen történő partnerkeresés nem volt 

kérdés számukra. Akik nem kapcsolták össze mobilitásos pályázatukat az eTwinning 

programmal, ebben látják a továbblépés lehetőségét. Az online történő közös munka új 

lehetőségeket rejt magában minden érintett fél számára.   

A szakmai fejlődés egyértelmű megjelenését fogalmazták meg a vezetők. A projekt termékek, 

digitális mesék, gyermek szakácskönyvek, megismert dalok, közösen létrehozott zenék, 

vizuális eszközök, alkalmazható IKT eszközök beépítése a mindennapokba jelenleg is érezteti 

hatását. Segítette a gyermekek motiváltságának fenntartását, az intézményről kialakított pozitív 

kép a vezető megítélését is befolyásolta.    

 

3.4. Humánerőforrás biztosítása a projektek sikerességéhez 

Az óvodák rugalmas napirendjébe könnyen beilleszthető az együttműködésekkel járó munka 

megszervezése, lebonyolítása. A projektek pozitív kimenetelű megvalósításához a vezető 

biztosítja a megfelelő személyi feltételeket. A fiatal pedagógusok esetében a nyelvtudás hiánya 

nem akadálya a kooperációnak. Az idősebb kollégák hárítása mögött a hiányos nyelvismeret is 

állhat. Az osztrák és az olasz vezetők pozitív hozzáállása a projekthez remek példa arra, hogy 
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vezetőként a feladatok kiosztása, személyekhez történő igazítása is fontos elvárás, és a hatékony 

intézmény ismérve. Az alábbi véleményeket fogalmazták meg: „mindenki számára tudtunk 

olyan tevékenységet kiosztani a folyamatban, melyet szívesen végzett.” 6  „Nem minden 

dolgozónak kell nyelvet beszélnie, az ő feladatuk a szülők felé történő közvetítés vagy a 

részfeladatokban való besegítés.” 7  Minden intézményben az új munkatársak felvételének 

kritériuma a projektek során használt munkanyelv ismerete, mely nem feltétlenül nyelvvizsga 

igazoláshoz kötött. Amennyiben a jelentkező élő beszédben használja a nyelvet, a partnerekkel 

történő kommunikáció, a feladatok megértése biztosított. 

A projektek egyik kiemelt célja és az interjúban részt vevő intézmények célja is, a nyelvtudás 

bővítése, a megszerzett ismeretek szinten tartása, frissítése. A vezetők a továbbképzési 

programjukba – bár ez szervezett keretek között csak Magyarországon és Szlovákiában 

működik – be tudják illeszteni a nyelvtanulás támogatását is.   

A humánerőforrás kapcsán a vezető részéről érdemes megemlíteni a beosztottak motivációs 

lehetőségeit is. A megkérdezettek arról számoltak be, hogy a projektben való részvétel, az azzal 

járó utazás, más országok megismerése hatalmas motiváció a dolgozók számára, jutalomként 

értékelik a részvételt. A tapasztalati úton szerzett ismeretek semmi mással nem helyettesíthető 

mivolta a pedagógusok egy részét ösztönzi, míg mások teherként élik meg a részvételt. A török 

pedagógusok esetében – főleg, ha női kollégákról van szó – nagy kiváltságot jelent egy-egy 

utazáson való részvétel. A családtól távol, idegen országban is szigorú megkötései vannak a 

mobilitáson való részvételnek. A vezető felelőssége igen nagy, hogy a kulturális 

különbözőségből adódó helyzeteket megfelelően kezelje.  

A projektek zökkenőmentes megvalósításához egyik elengedhetetlen tényező a pénzügyi 

források kezelése. Ebben az országok nagyon különbözőek. Az Európai Unió a pénzügyi 

támogatást meghatározott keretek között utalja ki, nagyon lényeges, hogy az intézmény 

vezetője vagy az általa megbízott személy értse, kezelni tudja a támogatással járó financiális 

feladatokat. Szakemberhiány esetében súlyos következményei lehetnek az intézményre nézve, 

ha nem időben és nem helyesen kezelik a támogatás pénzügyi forrását. Ennek értelmében az 

intézményvezetőre nemcsak szakmai feladat, hanem pénzügyi kötelezettség is hárul.    

4. ÖSSZEGZÉS 

Meggyőződésem, hogy az oktatási-nevelési intézményekben, hangsúlyosan az óvodákban 

megvalósított nemzetközi együttműködések pozitív hatással bírnak a szervezet egészére. A 

folyamatban elejétől a végéig szükséges a vezető jelenléte még akkor is, ha aktív részvevőként 

nem minden esetben van jelen. Az általa közvetített támogató vagy kezdeményező szerep 

minden esetben meghatározó.  

                                                             
6 Lannachi óvoda (Ausztria) – Manuela Valez 
7 Orvieto óvoda-iskola (Olaszország) – Alberto Cassasoli 
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A vezetők által megfogalmazott feladatok igen sokrétűek, a vezetés összes funkcióját felölelik. 

A programokba történő bekapcsolódást megelőzően tervez, tájékozódik, információt gyűjt a 

döntések meghozatalához. Részt vesz tájékoztatókon, a vonatkozó anyagokat elolvassa. 

Kijelöli az elérendő célokat, megtervezi az odavezető utat. A szervezés már a célok elérését 

támogatja, összehangolja a siker érdekében szükséges munkafolyamatokat, megszervezi a 

humánerőforrás biztosítását. Az intézmény profiljához kapcsolódó projekt témákat egyezteti 

kollégáival, ennek megfelelően kutatja a lehetséges partnereket. Amennyiben közvetlen módon 

nem kíván részt venni a projektek elindításában, megvalósításában, kompetens személyt jelöl 

ki a koordinációs feladatokra. Az ösztönzés során igyekszik mozgósítani kollégáit, a személyi, 

tárgyi feltételek optimális meglétéért felel. Példamutatással igyekszik a beosztottakban is az 

elkötelezettséget kialakítani, vagy kiemeli azokat a dolgozókat, akik plusz energia 

befektetésével növelik az intézmény hírnevét.  Az ellenőrzés, értékelés során összevetik a 

projektek elején meghatározott célokat az elért eredménnyel. Szükség esetén javaslatot tesznek 

a módosításokra, feltérképezik a lehetséges problémák okait. Ebből következően fogalmazzák 

meg az új feladatokat. 

A tevékenység átláthatósága, az intézmény életében könnyen garantálja a pozitív eredményt. A 

kitekintés során a pedagógusok – beleértve a vezetőt is – lehetőséget kapnak a 

tapasztalatszerzésre, melyek alapján következtetéséket vonhatnak le. Saját munkájukban 

alkalmazhatják a megismert módszereket, ötleteket. 

 

Az interjú során megkértem a vezetőket, fogalmazzák meg egy mondatban, milyen fejlődést 

figyeltek meg az együttműködések megvalósítása során vagy utána. Ezekkel az idézetekkel 

szeretném zárni, és remélem sok ilyen „utazásban” lesz része más kollégáknak is. 

Ausztria 

„Már az előkészítő látogatás során is jó kapcsolat alakult ki a partnerekkel. Vezetőként nagyon 

örültem, hogy megoszthatom problémáimat társaimmal és más nézőpont szerint vizsgálhattam 

meg a kérdéseket. Ötleteikkel segítettek átlendülni a nehézségeken.”  

„A projektek szemléletformáló ereje meglepő volt számomra, észrevétlenül projekt függő 

lettem. Örömmel látom kollégáimon is a hasonló lelkesedést.”  

Csehország 

„Tapasztalatokat szerezhettünk európai kontextusban, nemzetközi csoportokban történő 

munkáról, továbbá saját szakmai fejlődésünk is nyomon követhető. Vezetői eszköztáram 

gazdagabb lett.” 

Olaszország 

„Érdekes volt számomra, hogy mindenki ugyanazon a feladaton dolgozott, de az eredmények 

mégis olyan sokfélék voltak, mindig felismerhető volt az adott ország sajátossága.”  

„A sikeresen elvégzett munka pozitívan hatott a pedagógusok és a gyermekek személyiségére. 

A csapatom vidámabb lett, tele voltak élménnyel.”  
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Szlovákia 

„A motiváció és a szemléltetés, élményszerűség megvalósításában sokat nyújtott a projekt. A 

családokkal való kommunikáció terén sok új dolgot ismertünk meg.”  

„Igazgatóként fontos volt számomra, hogy megismerjem a szomszédos országok oktatási 

rendszerét. A partnerek nyíltsága először meglepett, igyekeztem viszonozni és változtatni 

előítéleteimen”.  

Törökország 

„Az utazással egybekötött tanulás semmihez sem hasonlítható kulturális, emberi és szakmai 

élmény.” 

Magyarország 

„Azt szoktam mondani, hogy én vagyok a vírushordozó és remélem, minél több embert tudok 

megfertőzni azzal az igénnyel, hogy tekintsenek ki azon az ablakon, melyet az 

együttműködések nyitnak meg. Az önzetlen segítés, a másikra való odafigyelés egészen 

megható dolog.”   
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