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A jó gyakorlat elnevezése: Magyar nyelvtanfolyamok a többségi nemzet (ukrán) tagjai
számára Kárpátalján
Az esetet lejegyezte: Gabóda Béla
A jó gyakorlatok kiválasztási szempontja- szempontjai
A jó gyakorlat hozzájárul az anyanyelven tanuló kárpátaljai fiatalok tanulási és
továbbképzési esélyeinek megteremtéséhez. Felkészíti őket a dinamikus változásokra,
közösségi szerepvállalásra, javítva ezzel a gazdasági, munkavállalási esélyüket.
A szervezet/ek, személy/személyek, amely(ek)hez, aki(k)hez köthető a jó gyakorlat
A program fő szervezője a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési
Központja, mely a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által hozott rendelet
értelmében 2004-ben alakult meg, mint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
egyik alegysége. Kezdetben nyelvi képzéseket (angol nyelv, ukrán nyelv, francia nyelv,
német nyelv, magyar nyelv nem magyar anyanyelvűeknek magyar mint idegen nyelv 60
órában, a többi nyelvtanfolyam 120 órában), valamint ECDL (számítógép-kezelői)
jogosítvány megszerzésére irányuló tanfolyamokat hirdettettek meg, de mára már számos
különböző képzést valósítanak meg: Titkár-ügyintéző, Európai ismeretek tanfolyamok
(2006-2007); Egészségügyi és szociális segítő, Turisztikai szolgáltató, valamint
Projektmenedzsment és pályázatkészítés tanfolyamok; Pincér képzés (amely az első OKJ-s
képzés volt Kárpátalján) (2010); Rádióműsor-vezető, konferanszié képzés (OKJ-s képzés)
(2011); Megújuló energetikai szaktanácsadó képzés (2011); Méhészet képzés (2012);
Turisztikai-szolgáltató képzés (2013); Rongyszövő tanfolyam (ENPI Határon Átnyúló
Együttműködési Program keretén belül. A 180 órás tanfolyam vizsgával zárult); Falusi
vendéglátó tanfolyam (2014-2015: A Türr István Képző és Kutató Központtal közös
szervezésben és egy Európai Uniós támogatással megvalósuló - HUSKROUA 1101/041 projekt OKJ-s tanfolyamnak minősült Magyarországon); Idegenvezetői tanfolyam (2017:
360 órás tanfolyam. A tanfolyam vizsgával zárult és hivatalos idegenvezetői engedélyt
adott); Növényvédelmi tanfolyam (2017: Az oktatás 40 órában folyt a Szent István
Egyetemmel közös szervezésben). A tanfolyam-kínálat bővítésének a legfőbb célja, hogy
széleskörű lehetőséget biztosítson azok számára, akik felnőtt korban szeretnék fejleszteni
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ismereteiket, továbbképzésük által szakmát szerezni, esetleg változtatni. A tanfolyamok
résztvevői egyben részesei is egy Kárpát-medencei együttműködés által létrejött tananyag
és programrendszernek.
A jó gyakorlat érdekeltjei
A program anyagi támogatását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkárság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének
fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program irányításáért felelős miniszteri
biztos valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosítja. A képzési programot a
II.RFKMF Felnőttképzési Intézete dolgozta ki. A képzés és munkaszervezési gyakorlat
hatóköre megyei szintű.
A jó gyakorlat célja, tevékenységei
Kezdetben nyelvi képzéseket (angol nyelv, ukrán nyelv, francia nyelv, német nyelv, magyar
nyelv), valamint ECDL (számítógép-kezelői) jogosítvány megszerzésére irányuló
tanfolyamokat hirdettek meg, de mára már számos különböző képzést valósítottak meg. A
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja 2002/2003-as
tanévtől kezdődően minden szeptemberben meghirdeti nyelvtanfolyamait angol, német,
francia, ukrán, orosz, magyar nyelvből alap, közép és haladó szinten. A nyelvtanfolyamokon
minden évben több száz jelentkező vesz részt, többségük az utóbbi években a magyar, mint
idegen nyelvet választja. A magyar, mint idegen-nyelvtanfolyamok iránti magas számú
érdeklődés bizonyítja, hogy a nyelvtanfolyamok hasznosak és sikeresek.
A jó gyakorlat által érintett terület/ek
A projekt elsősorban a nem formális tanulási színtereken, a kulturális tanulás és a közösségi
tanulás színterein nyilvánul. A képzés és munkaszervezési gyakorlat hatóköre megyei szintű.
A tanfolyam tananyagában jelentős szerepet kap a kommunikáció, a beszédértés, a
szövegértés és a szövegalkotás. A tananyag a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodva kerül
feldolgozásra.
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A jó gyakorlat területi hatóköre
2016. május 7-én Kárpátalja 13 járásában 45 településén indult magyar nyelvtanfolyam
először a többségi nemzet tagjai számára, 2064 fővel, 140 csoportban, csoportonként 120
órában, 71 oktató bevonásával. Azok a hallgatók, 1136 fő, akik legalább 60 százalékban
teljesítették a 3 írásbeli dolgozat követelményeit, valamint sikeres írásbeli és szóbeli vizsgát
tettek, a főiskola által kiadott kétnyelvű (ukrán-magyar) tanúsítványt kaptak. A magyar
nyelvtanfolyamok második felhívására 2016. október 17. és november 17. között lehetett
jelentkezni, mely időpontig Kárpátaljáról a lehetőséggel 3549-en éltek, valamint 56-an a
Kárpátokon túlról. A legfiatalabb jelentkező 6, a legidősebb 81 éves volt. A képzés 78
órában, 226 csoportban valósult meg 117 tanár bevonásával. A 3605 főből 3197 fő döntött
úgy, hogy folytatni kívánja a képzést, így számukra lehetőség nyílt a magyar
nyelvtanfolyamok A2-es szint teljesítéséhez szükséges plusz 42 óra megtartására. 2017
júniusa folyamán 2287 fő tett sikeres záróvizsgát és kapott tanúsítványt ünnepélyes keretek
között. 2017 áprilisában ismételten, harmadik alkalommal, került meghirdetésre, a magyar
tanfolyamokra való jelentekézés lehetősége Kárpátalja-szerte. 2017. július 1. – december 16.
között 4169 fő sajátíthatta el a magyar nyelvet, összesen 239 csoportban, 156 csoportban
A1-es szinten (2656 fő), 83 csoportban A2-es szinten (1449 fő). 2017 decemberében
negyedik alkalommal került meghirdetésre a magyar nyelvtanfolyam. Ez idő alatt 3997 fő
nyújtotta be kérelmét, 11 járásból 41 településről, akik 2018. február 3-án 209 csoportban
87 oktatóval kezdték meg a foglalkozásokat. Közülük 2611 fő kezdő, 1386 fő haladó
csoportban kezdte meg a 120 órás képzést. A legtöbben az ungvári (1308 fő), nagyszőlősi
(911 fő), munkácsi (699 fő) járásokban kezdték el a foglalkozásokat. 116 csoportban A1-es
szinten, 74 csoportban A2-és szinten tanultak, valamint 19 gyerek csoport lett kialakítva.
2018. június 1-től indult egy úgynevezett intenzív 100 órás, B1 nyelvtudási szintre való
felkészítő tanfolyam is, amelyen azok a diákok vettek részt, akik februártól elkezdték a
foglalkozásokat, azonban magasabb nyelvismereti szintre szerettek volna szert tenni.
Összesen 1305 fő élt ezzel a lehetőséggel. A sikeres záró szóbeli és írásbeli vizsgákat
követően összesen 2344 fő vehetett át kétnyelvű (ukrán-magyar) tanúsítványt.
2018

novemberében

ötödik

alkalommal

is

meghirdetésre

kerültek

a

magyar

nyelvtanfolyamok. Ez idő alatt 2978 fő nyújtotta be jelentkezését. Közülük 1538 fő először
jelentkezett a tanfolyamra, 1440 fő pedig már korábban is részt vett az előző évek
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tanfolyamain. 2018 decemberében első alkalommal nyílt lehetőség ukrán, mint idegen
nyelvtanfolyamra
jelentkezését.

való

jelentkezésre

Kárpátalja-szerte,

17 szakképzett tanár bevonásával, 9

461

fő nyújtotta

településen kezdődtek

meg

be
a

foglalkozások 2019. Foglalkozásukra való tekintettel a jelentkezettek között vannak:
tanulók, könyvelők, tanárok, egyetemi hallgatók, óvónők.
A fentieknek megfelelően, 2019. január-október között az ukrán és magyar tanfolyamokon
összesen 3466 fő, 227 csoportban, 92 tanár bevonásával sajátíthatja el a választott nyelvet.
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, de törekszik a transznacionális pályázati programok nyújtotta
lehetőség megragadására is. Infrastrukturális hátterét a II. RF KMF biztosítja.
A jó gyakorlat eredményei, rövid-, közép- és hosszú távú hatása
A Felnőttképzési Központ más magyarság szervezetekkel karöltve erejéhez mérten
képzéseivel a többségi nemzet (ukrán) tagjainak a boldogulását is szeretné elősegíteni. Egyre
többen ismerik fel – akárcsak a külhoni munkavállalás kapcsán –, hogy a magyar nyelv
ismerete ma már számos előnnyel jár.
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
A Kárpát-medencében élő valamennyi nép és nemzetiség alapvető érdeke, hogy egyre
alaposabban megismerje a másik nyelvét, kultúráját, hogy ne egymástól elkülönülten,
párhuzamos társadalmakban éljenek, ezért teljes mértékben javasoljuk és alkalmazhatónak
tartjuk a magyar, mint idegen nyelv felnőttképzési tanfolyamokat a határon-túli magyar
régiók többségi nemzeteinek körében.
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Cikkek a témában
Magyar, mint idegen nyelvtanfolyamok indultak Kárpátalja szerte harmadik alkalommal
(elérhető:http://kmf.uz.ua/hu/magyar-mint-idegen-nyelvtanfolyamok-indultak-karpataljaszerte-harmadik-alkalommal/) – 2017.07.04.
Kárpátaljai sikertörténet a magyar, mint idegen nyelvtanfolyam harmadik alkalommal is
(elérhető:http://kmf.uz.ua/hu/karpataljai-sikertortenet-magyar-mint-idegen-nyelvtanfolyam-harmadik-alkalommal/) – 2017.06.27.
Negyedik magyar, mint idegen nyelvtanfolyam zárult a Rákóczi Főiskola szervezésében
(elérhető:http://kmf.uz.ua/hu/negyedik-magyar-mint-idegen-nyelv-tanfolyam-zarultrakoczi-foiskola-szervezeseben/) – 2017.12.21.
Ötödik alkalommal valósultak meg magyar, mint idegen nyelvtanfolyamok Kárpátalja szerte
(elérhető:http://genius-ja.uz.ua/otodik-alkalommal-valosultak-meg-magyar-mint-idegennyelv-tanfolyamok-karpatalja-szerte.html) – 2018.10.29.
Badó Zsolt (2018): „Igyekszem a magyar nyelv mellett a magyarságot is megszerettetni az
ukránokkal”

Egyre

több

ukrán

felnőtt

tanul

magyarul

(elérhető:http://kmf.uz.ua/hu/igyekszem-magyar-nyelv-mellett-magyarsagotmegszerettetni-az-ukranokkal/) – 2018.03.05.
Dunda György (2017): Kárpátalján divatba jött a magyarévek óta túljelentkezéssel tartják a
Budapest

által

támogatott

nyelvtanfolyamokat

(elérhető:https://magyaridok.hu/kulfold/karpataljan-divatba-jott-magyar-2440348/)

–

2017.11.21.
Továbbra

is

népszerű

a

magyar,

mint

idegen

nyelv

(elérhető:https://www.karpatinfo.net/hetilap/belfold/200013421-tovabbra-nepszerumagyar-mint-idegen-nyelv) – 2018.11.03.
Palkó

István

(2018):

Ukránok

tanulnak

magyarul

Kárpátalján

(elérhető:

http://www.szon.hu/ukranok-tanulnak-magyarul-karpataljan/3759131) – 2018.02.07.)
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