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A jó gyakorlat elnevezése: Civil és állami felnőttképzési szervezetek együttműködése a
pedagógus-továbbképzésben Kárpátalján
Az esetet lejegyezte: Gabóda Béla
A jó gyakorlatok kiválasztási szempontja- szempontjai
Korunk tanárainak tevékenységi köre nem korlátozik csupán a követelményekben előírt
szaktudás átadására. Egy mai pedagógusnak feladat-, kompetencia- és attitűd listájának igen
széleskörű skálán szükséges mozognia ahhoz, hogy oktató-nevelő munkáját sikeresen,
illetve hatékonyan tudja végezni. Motiválttá kell válnia arra, hogy szakmai pályája során
folyamatosan fejlessze önmagát, továbbá megvizsgálja saját munkáját, mellyel szintén
szakmai színvonalát, ezzel végeredményben tanulóit erősíti. A pedagógus-továbbképző
intézetek által szervezett háromhetes tanfolyamok a szakmai minősítés részét képezik.
A szervezet/ek, személy/személyek, amely(ek)hez, aki(k)hez köthető a jó gyakorlat
A program két fő szervezője a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, mely a kárpátaljai
magyar pedagógusok érdekvédelmi szervezete, 1991-ben alakult meg. Vállalt feladatai közé
tartozik a vidék magyar tannyelvű iskoláinak minőségi fejlesztése, pedagógusainak széles
körű, igényes és magas szintű képzése, illetve a magyar nyelvű pedagógusok és az oktatás
érdekeinek képviselete. A KMPSZ már évek óta szervezi a diákok tantárgyi vetélkedőit,
magyarországi és szülőföldi nyári táboroztatását. A Pedagógusszövetség keretein belül
önálló egységként működik a Tankönyv- és Taneszköztanács, illetve az Óvodaszekció (75
óvodával tart kapcsolatot, ami azt jelenti, hogy közel 300 óvodapedagógus és 2250 óvodás
számára próbál segítséget nyújtani). A KMPSZ megalakulása óta foglalkozik a szórványban
élő, magyar gyökerekkel rendelkező gyerekek anyanyelvi oktatásának szervezésével, a
nyelvélesztéssel. A Pedagógusszövetségnek minden kárpátaljai magyar iskolában van
képviselete, amellyel rendszeres kapcsolatot tart fenn. Ez a rendszeres kapcsolat lehetővé
teszi az információ szabad áramlását és a gyakorlati programok lebonyolítását. Jelenleg 2840
fő tagságot számlál.

A megvalósításba szakmai szinten bekapcsolódott a Kárpátaljai

Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata. A felnőttoktatás egyik nagy
területének tekinthető a szakmai képzés és továbbképzés. Az oktatási intézményekben
dolgozók számára ötévente kötelező szakmai továbbképzésen részt venni, melyet a területi,
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illetve a nagyobb városokban létrehozott pedagógus-továbbképző intézetek szerveznek. A
pedagógus-továbbképző

intézetek

III.

fokozatú

(főiskolai)

akkreditációs

szinttel

rendelkeznek. Az akkreditáció feltételeit minisztériumi szinten, államilag határozzák meg.
Minden ukrajnai megyében működik egy pedagógus-továbbképző intézet. Ezek munkáját a
Nemzeti Pedagógiai Tudományos Akadémián belül működő Pedagógiai és Felnőttképzési
Intézet (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих) hangolja össze.
A Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata felel a kárpátaljai
nemzetiségi oktatási intézetek (magyar, román, szlovák tannyelvű iskolák és óvodák,
szakiskolák) pedagógusainak szakmai továbbképzéséért, illetve az intézetek módszertani
munkájáért. A Beregszászi Tagozat szakmai munkájához a pedagógus-továbbképzések
mellett hozzátartozik módszertani szemináriumok szervezése és megtartása a magyar
tannyelvű oktatási intézmények pedagógusai számára illetve szakmai konferenciák
szervezése.
A jó gyakorlat érdekeltjei
A program anyagi támogatását a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, és a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosítja. A képzési programot a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség szakemberei dolgozzák ki, figyelembe véve a Kárpátaljai Pedagógustovábbképző Intézet Beregszászi Tagozata ajánlásait, illetve a pedagógus-továbbképzések
állami standardjait. A képzés és munkaszervezési gyakorlat hatóköre megyei szintű.
A jó gyakorlat célja, tevékenységei
A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógus Akadémia 2002 nyarán kezdte a magyar nyelven
tanító tanárok intenzív posztgraduális képzését a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
szervezésében. Az akadémia célja a magyar közoktatás erősítésével az egyetemes emberi
értékekhez igazodó magyar kultúra szolgálata, a kárpátaljai magyar értelmiség szakmai
ismereteinek megújítása.
A jó gyakorlat által érintett terület/ek
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 2002 nyarától nagyon sok továbbképzést hirdet,
például: Ének-, zene-, néptánc és kézműves továbbképzés; Osztályfőnökök továbbképzése,
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Tanítói továbbképzés; Óvodapedagógusok továbbképzése; XXI. század és a nevelés;
Honismereti továbbképzés; Iskolai könyvtárosok továbbképzése; Szórványvidéken oktató
tanárok továbbképzése; Magyar iskolákban tanító Ukrán szakos tanárok továbbképzése,;
Drámapedagógia;

Magyar,

mint

idegen

nyelv

továbbképzés;

Magyarságismeret,

Zenepedagógusok, és óvodai zenenevelők továbbképzése, Magyar iskolákban dolgozó
szervező pedagógusok továbbképzése, Hátrányos helyzetű roma gyerekeket oktató
pedagógusok képzése. A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógus Akadémia képzésein –
létrejötte óta – mintegy 4400 pedagógus vett részt. Kárpátalján szinte nincsen olyan gyakorló
pedagógus, aki legalább egyszer ne vett volna részt az Akadémia képzésein. A Kárpátaljai
Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata által szervezett továbbképzéseken az
előadások és gyakorlati foglalkozások jelentős része magyar nyelven folyik, illetve a 2016es évtől van lehetőség a kötelezően leadandó dolgozatok, prezentációk magyar nyelven
történő megírására és megvédésére is.
A jó gyakorlat területi hatóköre
A szervezés sajátos körülményei folytán a program földrajzi hatóköre egyszerre a Kárpátmedencei (Határon-túli magyar területek: Vajdaság, Felvidék, Erdély), illetve a bevont
szervezetek szűkebb települési környezete (Kárpátalja).
A jó gyakorlathoz szükséges feltételek (technikai, humán, pénzügyi)
A képzés nem részesül semmilyen ukrajnai állami támogatásban, ezért önfenntartó. Ez azt
jelenti, hogy pályázatokból működünk, melyek közül napjainkban legjelentősebbek a
Bethlen Gábor Alap forrásai, illetve 2019-től a résztvevő pedagógusok 100 hriveny (ezer
forint) költség-hozzájárulást fizetnek. Infrastrukturális hátterét a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biztosítja.
A jó gyakorlat eredményei, rövid-, közép- és hosszú távú hatása
„A résztvevő hallgatók/pedagógusok véleménye, visszajelzései alapján elmondható, hogy a
továbbképzések segítik a pedagógusokat a gyakorlatban is hasznosítható tudás
megszerzésében. Az tervezett programok hozzájárulnak pedagógustársaink időnkénti
helyzetelfogadó alkalmazkodásához, a konformizmus megváltoztatásához, és bátorítják a
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kreativitást, a kritikát és innovációt segítő magatartás kialakulását. Segítik az oktatási
rendszerben, az iskola működésében, az alkalmazott tanítási módszerekben szükséges
változtatások előkészítését és kivitelezését. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a
Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata közötti együttműködés, a
helyi igényeihez igazodva lehetőséget biztosít a kötelező továbbképzések magyar nyelven
történő elvégzéséhez.” (Palkó Tatyjana, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet
igazgatója)
A jó gyakorlat fenntarthatósága
A tényleges képzési gyakorlat, mint jó gyakorlat alapvetően csak a feladatellátók és a
képzési forrásokkal rendelkező szervezetek együttműködésén múlik.
A jó gyakorlat adaptálhatósága
Természetesen hatalmas lépés és jelentős előny lenne a magyar nyelven oktató pedagógustársadalom számára, ha ez a kárpátaljai gyakorlat adaptálható lenne a Kárpát-medence több
határon-túli régiójában, kiemelten a Vajdáságban és Bácskában, ha az ottani civil
kezdeményezések (pl. Apáczai Nyári Akadémia - Vajdaság) be tudnának kapcsolódni az
állami pedagógus-továbbképzések gyakorlatába.
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XVII. Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia a Rákóczi Főiskolán (elérhető:
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