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Projektzáró konferencia KEY 2018-2022, Szerbia Újvidék( Novi Sad) 

 

Projektzáró konferencián vettünk részt 2022. november 9-én Újvidéken. A KEEP EDUCATING 

YOURSELF / KEY 598977-EPP-1-2018-RS-1-EPPKA2-CBHE-JP című project az Európai Unió pályázati 

forrásaiból valósult meg. Az eredetileg háromévesre terveztett program 2018-ban kezdődött, majd a 

járványügyi helyzetre való tekintettel egy éves hosszabbítással fejeződött be. A project célja a 

pedagógus továbbképzéshez kapcsolódik, a szerbiai óvodapedagógusok élethosszig tartó tanulásának, 

a szakmai továbbképzés rendszerének feltérképezése és megújítása volt, a társadalmi és gazdasági 

térnek és igényeknek jobban megfelelő tartalom és munkaformák, módszerek alkalmazása, új szakmai 

kapcsolatok kialakítása, az együttműködő partnerintézmények tapasztalatainak, jó gyakorlatainak 

átvételével. Éppen ezért a project nemzetközi csapattal működött, 6 országból (Szerbia, Anglia, 

Szlovénia, Románia, Magyarország, Crna Gora) összesen 17 partnerintézmény, óvóképző szakfőiskolák, 

egyetemek és kapcsolódó szakmai szervezetek, óvodapedagógus egyesületek vettek benne részt. A 

program koordinátora az Újvidéki Óvóképző Szakfőiskola (Visoka škola strukovnih studija za 

obrazovanje vaspitača Novi Sad) volt.  

A projekt megvalósítása 8 munkacsomag keretében történt. Az Eötvös József Főiskola uniós 

partnerként a 2., 3., 4., 5. és 6. programcsomag megvalósításában vállalt részfeladatokat. Részt vettünk 

a projekt megvalósítási dokumentumainak kidolgozásában, a folyamatok követésében, a 

minőségbiztosítás és disszemináció megvalósításában.   2021 novemberében szakmai látogatásra, 

munkaértekezletre fogadtuk a KEY csapatát, ahol megbeszéltük a projekt aktuális feladatait és szakmai 

módszertani tapasztalatainkat is megosztottuk.  

Együttműködő kollégáink Gál Márta, Bakacsi Zita, Morana Plavac, Dr. Kanizsai Mária és Dr. Manz 

Adelheid folyamatos kapcsolattartással, online munkaformákkal, Dr. Sztanáné dr. Babics Edit 

minőségbiztosítással és 7 alkalommal személyes részvétellel támogatta a pandémiával nehezített 

körülmények ellenére is a program megvalósítását. A pályázat adminisztrációs munkáját Nagy-Czirok 

Anita, pályázati referens irányította és végezte Faragó Krisztinával közösen. 

A projekt során öt helyzetfeltáró, tanácsadó, működést szabályozó dokumentum készült. Az Eötvös 

József Főiskola két tanulmány elkészítésében vett részt, az első bemeneti tanulmányban az 

együttműködő partnerek bemutatták országukban az óvodapedagógusok továbbképzési rendszerét. 

Analysis of continuing professional development of preschool teachers in Serbia, Montenegro, 

Hungary, Romania, Slovenia and Great Britain http://projectkey.net/en/downloads/publikacije-i-

izvestaji/.  A nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével igyekeztek a szerbiai és montenegrói 

kollégák kialakítani egy új koncepciót a továbbképzési rendszerük megújítására. (A Magyarországról 

szóló fejezet szerzői Bakacsi Zita, Dr. Sztanáné dr. Babics Edit és Dr. Manz Adelheid. Az angol nyelvre 

való fordításban közreműködött Csilics Bernadett és Richter Orsolya). 

http://projectkey.net/en/downloads/publikacije-i-izvestaji/
http://projectkey.net/en/downloads/publikacije-i-izvestaji/
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A második tanulmányt a Policy making and advocacy in education - Politikaalkotás és érdekképviselet 

az oktatásban témakörben készítettük el. Presentation of the Hungarian public educational system 

with special regard to the function of pre-school. A cikk szerzői Dr. Sztanáné dr. Babics Edit és Dr. Manz 

Adelheid, angol nyelvre fordította Csilics Bernadett és Horváth-Fenyvesi Tekla. 

http://projectkey.net/wp-content/uploads/2023/01/Publikacija_KREIRANJE-POLITIKA-I-

ZAGOVARANJE-U-OBRAZOVANJU.pdf 

A projekt eredményei: a projektben részt vevő óvóképző intézményekben felnőttoktatási 

továbbképzési centrumok alakultak meg, Montenegróban a Podgoricai Egyetemen és Szerbiában öt 

óvóképző intézményeiben (Novi Sad, Krusevac, Vrsac, Sremska Mitrovica és Pirot), új informatikai 

eszközöket kaptak, korszerű továbbképzési programokat dolgoztak ki, a továbbképzéseket tartó 

oktatók Erasmus utak keretében módszertani, didaktikai felkészítést kaptak az együttműködő 

partnerektől. Az új képzések akkreditációja folyamatban van. A gyakorlatban dolgozó pedagógusok 

részére a képzési kínálatot bemutató prospektust készítettek. 2021-22-ben az újonnan alakult 

centrumok 26 képzést hirdettek, amelyeken több mint 500 óvodapedagógus vett részt.  

A zárókonferencia résztvevői, a programcsomagok koordinátorai az eredményeket összegezve 

megállapították, hogy a direkt uniós pályázat új kihívás volt mindenki számára, de a jó együttműködés 

meghozta a kívánt eredményeket.  

Képek a 2022.szeptemberi szakmai találkozóról és az újvidéki záró konferenciáról 

http://projectkey.net/wp-content/uploads/2023/01/Publikacija_KREIRANJE-POLITIKA-I-ZAGOVARANJE-U-OBRAZOVANJU.pdf
http://projectkey.net/wp-content/uploads/2023/01/Publikacija_KREIRANJE-POLITIKA-I-ZAGOVARANJE-U-OBRAZOVANJU.pdf
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További képek a projekt oldalán találhatóak:  

http://projectkey.net/en/aktivnosti/vesti/odrzana-zavrsna-konferencija-na-projektu-key/ 

http://projectkey.net/en/aktivnosti/vesti/odrzana-zavrsna-konferencija-na-projektu-key/
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