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• „Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás – kelet-közép-
európai tapasztalatok” c. projekt – Nullpont Kulturális Egyesület

• célja:

• fókusz:

• tanuláshoz való jog alapjogként érvényesülésének vizsgálata a
hazai és nemzetközi jogszabályi környezetben

felnőttképzés nem formális
intézményrendszerének,
jogi szabályozásának,
mennyiségi és minőségi jellemzőinek
megismerése

felnőtt tanulás nem formális, kulturális
és közösségi módozatai,
jó gyakorlatok megismertetése,
adaptációk kidolgozása



ROMÁNIA: AZ ERDÉLYI
TANULÁS HELYZETE

• a magyarul tanulók összlétszáma: csökkenő tendencia
• a magyar oktatásban résztvevők aránya a teljes iskolai populációra

vetítve az 1996-os 4,59 %-os mélypont után folyamatos növekedést
mutat (2014-ben  5,11%)
– Székelyföldön: a magyar nemzetiségűek nagy többsége magyar

nyelven tanul
– Partium: a magyar óvodákban tanulók aránya jelentősen elmarad a

népességen belüli magyar aránytól; az elemi oktatásban valamivel
kedvezőbb a helyzet

– Szórványban a legkedvezőtlenebb: 64,1%
• az egyetemen való továbbtanulás esélyhányadosai – javuló tendencia:

0,49 → 0,72 (2011)



HELYZETE – OKTATÁSI KISTÉRSÉGEK (KAPITÁNY, 2016)

dominánsan magyar oktatási
kistérség (jellemzően a Székelyföld)

párhuzamos oktatási rendszerekkel
rendelkező, versengő oktatási
hálózattal jellemezhető kistérségek
(pl. Marosvásárhely, Nagykároly
környéke)

szórvány típusú térségek



ERŐSSÉGEK

• Minden oktatási fokozaton lehetőség van magyar nyelvű
oktatásban való részvételre

• Igen jó az óvodai és kisiskolai oktatás szintjén a szakképzett
pedagógusokkal való ellátottság mértéke. A közoktatás más
fokozatain is jó, néhol a természettudományos területen
mutatkoznak hiányok

• A tankönyvek szintjén, a továbbképzési csatornák,
tantárgyversenyek, ellenőrzések, oktatási dokumentáció
összeállítása szintjén meglehetősen nagy önállósággal is
rendelkezik az erdélyi magyar oktatás

• Magyar nyelvű továbbtanulási lehetőség minden felsőoktatási
szakon (a műszaki és agronómiai terület kivételével)



GYENGESÉGEK,
HIÁNYOSSÁGOK

• Domináns kistérség: a román nyelv tanítási
eredményességének többnyire nem kielégítő volta

• Versengő + szórvány kistérségek: gondja a
fennmaradás, a lemorzsolódás megakadályozása, a
magyar iskolák/ tagozatok megtartása.

• Szórványvidék: a formális továbbtanulási lehetőséget
biztosító oktatási kínálat hiánya

• Felsőoktatás: magasabb besorolású oktatók hiánya (ami
nehézséget okozhat egy-egy szak akkreditálás rendjén
is)



KIHÍVÁSOK

• Az anyanyelvi nevelésre való odafigyelés ne
törpüljön el a XXI. század más nevelési
kívánalmai között

• Szórványvidéken: a magyar gyerekek
ugyanilyen nyelvű tanulmányi útvonalon
folytassák iskolai pályafutásukat + a magyar
tannyelvű csoportokban valóban magyar
nyelven valósuljon meg az oktatás

• Pedagógusképzés és –továbbképzés, a
pedagógusi identitás erősítése (pl. magyar
pedagógus-továbbképző központ létrehozása)

• Szakoktatási központok létrehozása, a duális
képzés felkarolása, népszerűsítése



MEGOLDÁSOK
KÖZOKTATÁS

• Oktatásminőség: igen
színvonalas oktatás biztosításával
tartjuk magyar tannyelvű
osztályokban a tanulókat

• az afterschool rendszernek a
kiépítése lenne a magyar iskolák/
tagozatok mellett (is)

• előnyös lenne a településen belüli
iskolák közötti versenyt
minimalizálni

• a továbbtanulás lehetőségének
cselekvő támogatása, több
„zsákutcás” szimultán elemi iskola
megmentése (pl. Téka Alapítvány)

• együttműködés, helyi és kistérségi,
globálisabb szemlélet
érvényesítése.

FELSŐOKTATÁS (fejlesztési
irányok)

• a képzés minőségbiztosítása
• a magyar karok és képzési

programok konszolidálása
• a magyar magánegyetemek

pénzügyi stabilitásának (Sapientia
– EMTE, PKE) biztosítása

• kapcsolatok erősítése azokkal a
társadalmi szerepelőkkel, amelyek
a felsőoktatás hatékonyságának
növelésében érdekeltek

• hiányszakok pótlása magyar
nyelven az állami egyetemeken

MEGOLDÁSOK



SZLOVÁKIA: A FELVIDÉKI
TANULÁS HELYZETE

Erősségek a magyarság oktatásában
• aránylag fejlett anyanyelvű oktatási rendszer: magyar kisebbség

iskolái
• új oktatási intézmények
• rendszerváltást követő intézmények
szlovákiai oktatási rendszer:
• 9 osztályos alapiskolák Szlovákiában 297 magyar és vegyes

tannyelvű iskola működik
• gimnáziumok
• szakképzés
Szakmunkásképző
Szakközépiskola
Tanonciskola
Gyakorlati oktatás központjai



Hiányosságok a magyarság oktatásában
• A szlovákiai magyar oktatás jogállása rendezetlen,

hiányzik a törvényes alapja a 245/2008-as
közoktatási törvény

• oktatás nyelve a szlovák nyelv anyanyelvükön
való tanulás

• anyanyelvi iskolákban folyó oktató-nevelő munka
minőségének fejlesztését támogató szakmai
stratégia?

• megfelelő minőségű tankönyvekkel való
ellátottság?



Javaslatok a terület fejlesztésére
• Pedagógusképzés minőségének emelése
Komárom, Nyitra, Pozsony, Magyarország.
• Az iskolai pedagógiai program szerepének erősítése
nemzeti kisebbségek nyelvén oktató iskolák kerettantervei
• Pedagógus-továbbképzési gyakorlat újragondolása
• Értékelés, önértékelés, minőségfejlesztés
intézmény fő értékei, céljai, kulcsfolyamatai, munka
eredményessége
• Nulladik évfolyam bevezetésének kezdeményezése
• A szlovák nyelv oktatási tartalmának és

módszereinek megújítása az anyanyelvi iskolákban



UKRAJNA: A KÁRPÁTALJAI
TANULÁS HELYZETE

Erősségek és gyengeségek a magyarság oktatásában (Gabóda 2018)
• 2017. szeptember 5-én elfogadott új oktatási törvény (általános kerettörvény):
a közoktatás korszerűsítését tűzi ki célul
kötelező elemi, általános és középfokú oktatás; tantárgyak; független tesztelés
• oktatási folyamat nyelve: államnyelv anyanyelven való oktatáshoz való jog:

• nemzeti kisebbségek nyelvén oktató iskolák önállósága? külön osztályokban (csoportokban)
valósulhat meg, az ukrán nyelven oktató intézményeken belül

őshonos népek: iskola
előtti és az általános-,
középiskola szinteken

nemzeti kisebbségek:
iskola előtti és az elemi iskolai

szinteken (1–4. osztály)
engedélyezett.

5–12. osztályokban,
szakoktatásban, felsőoktatásban

megszűnik a kisebbségek
anyanyelvi oktatása



Probléma az új oktatási
törvénnyel:
• nem foglalkozik a

jelenlegi struktúra
lényegi problémáinak
kérdésével

• felnőttképzési
rendszer? (oktatási
kerettörvény 18.
fejezete)

megfelelőn képzett ukrán
nyelvtanárok

tankönyvek, tanári
kézikönyvek,

módszertani segédletek,
iskolai szótárak

megfelelő szemlélet és
az erre alapozott

módszer
konkrétan

megfogalmazott célok

nyelvtanulók
differenciálása

Az ukrán nyelv eredményes
oktatását számos tényező
akadályozza:



Javaslatok a terület fejlesztésére
• ukrán érettségi és felvételi tesztvizsgán: ne támasszanak azonos

követelményeket az ukrán és nem ukrán tannyelvű iskolában
érettségizőkkel szemben.

• más módszereket szükséges alkalmazni az ukrán nyelv tantárgy
oktatása folyamán ukrán állami finanszírozásban a kisebbségi nyelven
(magyar nyelven) oktató iskolák számára speciális tantervek, tankönyvek,
munkafüzetek, módszertani segédanyagok, szótárok

• állami szabványok, kerettantervek felülvizsgálata, átdolgozása
• magyarul is beszélő, sajátosan a magyar tannyelvű iskolák számára ukrán

nyelv és irodalom tanárok
• felnőttképzési törvény: „felnőttképzés fejlesztését szolgáló” jogalkotási

munkabizottság



ZÁRÓ GONDOLATOK

• A kisebbségi közösségek megmaradása, az identitás
megtartása és átörökítése szempontjából az oktatási rendszer
működésének jellemzői mindig meghatározóak.

• A határon túl élő magyarok azonosságtudatának egyik
legfontosabb eleme az anyanyelv átörökítésében nagyfokú
szerepe van az anyanyelvi iskoláknak.

• Problémák hasonlóak a vizsgált országokban, megoldási
törekvések eltérők

• Intézményes anyanyelvű művelődés: óvodában kezdődik,
változó, hol zárul megszervezése országonként eltérő
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