
MAGYAR „
NYELV R

TARTALM ÁBÓL

A határon túliak államnyelvoktatásáról
Tolcsvai Nagy Gábor: Az államnyelv oktatása, 

az írás- és olvasás tanítása 
a határon túli magyar régiókban 

Vancó Ildikó: A szlovák nyelvi készségek kialakítása 
a szlovákiai magyar tanítási nyelv  
iskolák alsó tagozatán

Beregszászi Anikó -  Kolozsvári-Nagy Enik :

Az olvasás és az írás tanítása 
a kárpátaljai magyar tannyelv  iskolákban 

Tódor Erika: Nyelvi alapkészségek kialakítása 
a romániai magyar tannyelv  iskolákban 

Kozmács István: Az államnyelv oktatása
a szlovákiai magyar tannyelv  általános iskolákban 

Tolcsvai Nagy Gábor: A módszertan, amint 
elnyom vagy felszabadít 
írás- és olvasástanítás, államnyelv-elsajátítás 
a határon túli magyarok körében

Balázs Géza: Tárgyilagosság, érzékenység, misztikum 
-  Tárnok Zoltán kisepikája 

Simon Gábor -  Bajzát Tímea -  Ballagó Júlia -

Havasi Zsuzsanna -  Roskó Mira -  Szlávich Eszter: 
Metaforaazonosítás magyar nyelv  szövegekben: 
egy módszer adaptálásáról

Pomázi Bence: A névutóvá válás vizsgálata a köszönhet -

en, betudhatóan és a megfelel en lexémák esetében

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

143. ÉVFOLYAM 2019. ÁPRILIS-JÚNIUS 2. SZÁM



MAGYAR NYELV R

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
MAGYAR NYELVI OSZTÁLYKÖZI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK

LOLYÓIRATA

SZERKESZTETTÉK: SZARVAS GÁBOR ( 1872-1895),
S1MONYI ZS1GMOND (1896-1919), BALASSA JÓZSEF (1920-1940), 

 ÖDÖN (1946-1953), L RINCZE LAJOS (1954-1993)

FELEL S SZERKESZT : KESZLER BORBÁLA

SZERKESZT BIZOTTSÁG:

BALÁZS GÉZA, GRÉTSY LÁSZLÓ,
HELTAINÉ NAGY ERZSÉBET, A. JÁSZÓ ANNA, KEMÉNY GÁBOR, 

LACZKÓ KRISZTINA, TÁTRAI SZILÁRD, TOLCSVAI NAGY GÁBOR

NEMZETKÖZI TANÁCSADÓ TESTÜLET:

JASTRZÇBSKA, JOLANTA (Groningen), PÉNTEK JÁNOS (Kolozsvár), 
SZENTESI-ZAGAR, ORSOLYA (Zágráb), ZIGO, PAVOL (Pozsony)

A szerkeszt ség címe:

ELTE  Mai Magyar Nyelvi Tanszék 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

A határon túliak államnyelv-oktatásáról
Tolcsvai Nagy Gábor: Az államnyelv oktatása, az írás- és olvasás tanítása

a határon túli magyar régiókban.............................................................................................  133
Vancó Ildikó: A szlovák nyelvi készségek kialakítása a szlovákiai magyar tanítási nyelv

iskolák alsó tagozatán............................................................................................................... 138
Beregszászi Anikó -  Kolozsvári-Nagy Enik : Az olvasás és az írás tanítása

a kárpátaljai magyar tannyelv  iskolákban ...........................................................................  151
Tódor Erika: Nyelvi alapkészségek kialakítása a romániai magyar tannyelv  iskolákban......... 173
Kozmács István: Az államnyelv oktatása a szlovákiai magyar tannyelv  általános iskolákban....  184
Tolcsvai Nagy Gábor: A módszertan, amint elnyom vagy felszabadít

írás- és olvasástanítás, államnyelv-elsajátítás a határon túli magyarok körében .............. 196



O l v a s ó i n k h o z !

El fizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága (1008 Budapest, Orczy tér 1.) 
El fizethet  valamennyi postán, a kézbesít knél; e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu; faxon: 
+36-1-303-3440. További információ: +36-80-444-444.

Külföldön terjeszti a Batthyány Kultur-Press Kft. (H-1014 Budapest, Szentháromság tér 6., 
tel./fax: +36-1-201-8891).

A folyóirat egyes régi példányai beszerezhet k a Magyar Nyelvtudományi Társaságban 
(Budapest VIII., Múzeum krt. 4/A II. em. 224.). Példányonként kapható a Hirlap-el fizetési és Lap-
ellátási Irodában (Budapest XIII., Lehel út 10/A), a Kis Magiszter könyvesboltjában (Budapest V, 
Magyar utca 40., tel.: +36-1-327-7796), valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaságban.

A folyóirat elektronikus változata olvasható a világhálón: http://www.c3.hu/~nyelvor/. 
Email-címünk: nyelvor@c3.hu; keszler.b@t-online.hu; laczko.krisztina@illetve.hu.

N yelv  és stílu s

Balázs Géza: Tárgyilagosság, érzékenység, misztikum -  Tárnok Zoltán kisepikája ..................  210
Simon Gábor -  Bajzát Tímea -  Ballagó Júlia -  Havasi Zsuzsanna -  Roskó Mira -  Szlávich Eszter:

Metaforaazonosítás magyar nyelv  szövegekben: egy módszer adaptálásáról ................  223

A n y e lv tu d o m á y  m h ely éb l

Pomázi Bence: A névutóvá válás vizsgálata a köszönhet en, betudhatóan

és a megfelel en lexémák esetében........................................................................................  248

S zem le
Kádár Edit (szerk.): FELADATBANK anyanyelvi tanórák tervezéséhez az V—V11I. osztályban

1. kötet. (Ismeteti: Jánk István)

Kádár Edit (szerk.): FELADATBANK anyanyelvi tanórák tervezéséhez az V-VIII. osztályban

2. kötet. (Ismerteti: Jánk István).............................................................................................  261
Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan (Ismerteti: Benczes Réka) ..............................................  263



Az olvasás és az írás tanítása a kárpátaljai…

Az olvasás és az írás tanítása  
1

 

Az iskolai oktatás egyik kulcsfontosságú feladata az olvasás és az írás készsé-

nyelv(ek) oktatása is, e két lényeges készséget a célnyelven is ki kell alakítani. 
Kisebbségi helyzetben – ahol az oktatás nyelve (és egyben a tanulók anyanyel-

államnyelv tanítása is, amelynek szerves része az ezen a nyelven való olvasás és 
írás megtanítása is. Mindennek ellenére viszonylag keveset tudunk arról, hogyan 

a kérdésnek egyes részleteire keresi a választ (az olyan normatív, központi doku-
mentumok elemzése alapján, mint az állami szabvány, a tanterv és a tankönyv), 

-

); (3) középiskola, 10–11. osztály ( -
2 

-
tik el (10–12. osztály). A fentebb használt -
la terminusok azonban a magyarországi terminológiát követik. Az egyes iskolai 

egészen úgy nevezik meg a közoktatás egyes fokozatait, mint Magyarországon.3

1

szomszédos országokban (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szlovénia) folyó államnyelvoktatás megújítása céljá-

2  

3

teljes középfokú oktatás. Ukrajnában a teljes középfokú oktatás (11, illetve az új törvény alapján 12 évfolyam) 



 

Maradva a magyarországi terminológiánál, az alsó tagozat Ukrajnában a fel - 
 

-
)4 -

tályok részére.
kerettörvényt fokozatosan vezetik be, mindeddig csupán az alsó tagozat (1–4. osz- 

-

Ez az alapdokumentum meghatározza a kialakítandó kompetenciák körét, az 
-

-
-

érzékeli a szó szépségét, tudatosítja a nyelv szerepét a hatékony kommunikáció-
ban és a kulturális önkifejezésben, kész az ukrán anyanyelvként való használatára 

-

-

-

-
 

fejezése, a kritikus és a rendszerben való gondolkodás, a kreativitás, a kezdeménye- 
zés, a saját álláspont logikailag megalapozott kifejtésének képessége, az érzelmek 
konstruktív kezelésének képessége, a kockázatok mérlegelése, döntéshozatal, a meg- 

A kialakítandó kompetenciákat és a tananyag követelményeit részletes bon- 
-
-

 
az egyik, az idegen nyelvek a másik rész. Ez azt jelenti, hogy az oktatás ezen 

anyanyelv és mint államnyelv követelményei között. Azaz ugyanazokat a kompe-

4

 

pochatkovoyi-osviti.



 

-

nyelven végezte az 1–4. osztályt, és az ukrán nyelvet csupán tantárgyként tanulta.   

-
vetelmények nyelvpedagógiai szempontból nehezen indokolhatók. Az állam által 

ukrán nyelven tanuló gyerekeket (Csernicskó 2012). Mindezt fokozza az állami 
szabványban a nyelvi-irodalmi blokkra meghatározott éves óraszámokban jelent-

1. táblázat.  
 

Éves óraszám

Összesen1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt.

2. táblázat. A nyelvi irodalmi blokk éves óraszámai  
 

 

Éves óraszám

Összesen1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt.

210 210

210 210

-
tében az ukrán mint államnyelv tantárgy keretében kialakítandó kompetenciákat és követelményeket az idegen 
nyelvre vonatkozó blokk alapján határozza meg ez a kormányzati alapdokumentum, ha azonban a fent idézett 

-



 

-

vonatkozóan elkészítik a saját órahálóikat. Az állami szabvány a megjegyzések 

ukrán és az anyanyelv közötti genetikai rokonság mértékét és a gyerekek ukrán-
 

-

nyelvet; a magyar iskolák pedig a szabadon választható órák terhére több ukrán 

szerepel, a nem ukrán nyelven oktató iskolákban nem válik el az anyanyelv és 
-

-

-
írásait és követelményeit, ugyanis jelenleg csak ez az egy évfolyam tanul az új 

es) tanévben a 2–4. osztályokban tehát még a korábbi állami szabvány alapján 
-

ki, a konkrét iskolai gyakorlat elemzésére nincs módunk.

 
anyanyelv

-

ben megjelent ábécéskönyvéhez, majd az ezt felváltó, Ónody Géza tiszaásványi 
tanár és tankönyvíró által készített -



 

évig tanítottak olvasni a kárpátaljai magyar iskolákban. A könyv túlélte a Szovjet-

Ábécéskönyv
-
-

ra is az Ónody Géza féle írásminta újra kiadott, némileg felfrissített változatait  
használták.

Némi színt hozott a kárpátaljai magyar olvasástanítás gyakorlatába az 1990-es  
évek eleje. Ekkor Magyarországról Tolnai Gyuláné heurisztikus olvasástanítási 

-
-

gyar elemi oktatásba (Tolnai 1991). De a programot (amelynek az olvasás- és 

a tanuló számára pedig kis kézi programfalat tartalmaz) a maga teljességében és 
-

kálták, használatát a kijevi oktatási minisztérium nem hagyta jóvá. A tanítók leg-
inkább az Ónody Géza féle  kiegészítéseként használták a Tolnai-féle 

továbbképzéseket, tanfolyamokat is szerveztek a Tolnai-módszer megismertetése 
-

pedig még mindig Ónody Géza át használták az olvasástanítás során.
Az elemi osztályokban folyó oktatás tartalmát és az órakereteket hivatalosan 

-

-
-
 

jelenteti meg.
Tevékenyen részt vesz az állami szervek mellett (sok esetben helyett) az ok - 

tatás tartalmának az alakításában, illetve a magyar iskolák tankönyvekkel és tan-
eszközökkel való ellátásában a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) 

-
adványt, oktatás-módszertani segédletet jelentetett meg. A KMPSZ kiadásában 

Kisiskolás -
könyv az 1–2. osztályosok számára, amely tulajdonképpen a gyakorlószövegeket 
alig tartalmazó Tóth Dóra-féle Ábécéskönyv

alkalmas feladatokat is tartalmazott.



 

-

-
 

-

jellegzetes ukrán hangok ejtésére), az olvasás és az írás megtanulása a 2. osztály 
-

pességek és az íráskészség fejlesztése mellett elkezdenek nyelvtani és helyesírási 
ismereteket is tanulni a hétéves gyerekek.

-

– A tanterv összekapcsolja a nyelvtani ismeretek és a helyesírás tanítását, 
-

képp írjuk eseteket szótagolással tanítjuk”).
 

beszédviselkedés, közlési formák, páros és csoportos beszélgetés, a be-
szédtechnika és a helyesejtés fejlesztése, szóbeli szövegalkotás fejlesz- 
tése, szövegismeretre nevelés, írástechnika és írásbeli szövegalkotás fej-
lesztése (fogalmazás).

-
rének a megtanulása.

-
lyozás.

 
(Ez azt jelenti, hogy bármilyen szót el kell tudniuk olvasni 

-
nak, visszatérhetnek a szótagoláshoz segítségként.)

-
könyvben már nincsenek szótagolva a szavak, de a tanterv  
a gyakorlás során javasolja a szótagolást.)

-

nézve, hogy ez melyik osztályban konkrétan mit jelent.



 

– Az írástanítás kapcsán a tanterv rögzíti az írás tanításának és az írás-

fejlesztése.

-

készített tanterv.
-

-
nítási blokkban már nemcsak a kézírás tanítására tér ki a tanterv, hanem kitér arra 

-
gitális eszközök segítségével (társalgáshoz való rövid írásos, írásbeli kifejezések 
digitális eszközök segítségével – kérdés, bocsánatkérés, köszönet, kívánság, ké-
rés, köszöntés, meghívás, tanácsadás, beleegyezés, elutasítás stb., piktogramok 

 

Az ukrajnai tankönyvpiacon, mondhatni, megszokott az a sajnálatos tény, hogy az 
aktuális tanévekre érvényes tankönyvek ritkán látnak napvilágot a tanév kezde-
tére, szerencsésebb esetben november folyamán, más esetekben a tanév második 
félévében jutnak el az iskolákba (ha egyáltalán eljutnak). A Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség (KMKSZ) ezt a helyzetet úgy próbálja orvosolni, hogy sa-
ját honlapján létrehoztak egy tankönyvtárat, ahol a magyar iskolák tankönyvei 

9

Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköz Tanácsának legtöbb kiadványa 
10

-
lent meg az ukrán oktatási minisztérium támogatásával a Szvit Kiadó gondozásá-
ban, két részben.11

   -
. .  

9

10

11  

 
 



 

1. osztályai számára.

-
nisztériumához fordultak azzal a hivatalos kéréssel, hogy a tárca engedélyezze a 

jelleggel az alsó tagozat további osztályaiban is.12

magyarországi tankönyveket használjanak. A kijevi minisztériumi engedély bir-
tokában a kárpátaljai magyar iskolák ábécés olvasókönyvet és kétrészes olvasás-

-

-

Ezek a magyarországi taneszközök a kárpátaljai magyar iskolákban eddig 
-
-

tagolva olvastatás gyakorlatát alkalmazva. Az oktatott írásforma tekintetében 
 

A Tóth Dóra féle ábécéskönyvek – amelyek hosszú évek óta használatban 
voltak a kárpátaljai magyar iskolákban – az évek során szinte teljesen elhaszná-
lódtak.13

spirálozott formában, fekete-fehérben sokszorosíttatta, majd eljuttatta az iskolák-
ba. Ez volt a gyakorlat az elmúlt néhány tanévben.

módszertanilag frissítésre szorult, az írás gyakorlására kevés helyet biztosított, 

-
-

Írás 

készítette.

-

 
 

12

13  
a tanév befejeztével a tankönyveket a gyerekeknek le kell adniuk az iskolai könyvtárba.



 

-

-

-

ha eljutott az iskolába, vagy a tanító digitálisan hozzájutott), mellette egy ma-

legtöbb helyen megtalálhatók a korábbi ábécéskönyvek (vagy azok sokszorosított 

sem a magyarországi tankönyvhöz nem kaptak a kárpátaljai magyar tanítók.
-

kárpátaljai magyar iskolákban, jelenleg megválaszolhatatlan, empirikus kutatást 
-

dázza, hogy milyen nehéz Ukrajnában az oktatás tartalmának tervezése és alakí-
tása, hiszen egyszerre több intézmény és szervezet is bábáskodik egy-egy feladat 
vagy cél érdekében.

 
államnyelv

14

orosz, a lengyel, a moldáv a román és a magyar nyelven oktató intézmények ré-
szére. 
2019-es tanévben a 2–4. osztályokban folyik az oktatás, és természetesen azok is, 
amelyek alapján az 1. osztályokban oktatnak.

14

gyakran a program szót használják ’tanterv’ jelentésben.
 -

 
-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli.



 

 
201  készí-

hivatkoznak ( ). A tanterv az ukrán nyelv tanítása során 

Emellett hangsúlyosan kijelenti, hogy a tantárgy célja a nyelvi és a kommunika-
tív kompetenciák formálása mellett a szociokulturális kompetencia alakítása is, 

-
-

kulturális tárgykör.

célja a szövegértés és a szóbeli szövegalkotás kialakítása és fejlesztése. A 2. osz-

-

-

– egy ukrán alapszókincs kialakítása, a jellegzetes ukrán hangok ejtésének 
a megtanulása, a hangsúly és a hanglejtés elsajátítása,

– a tananyagban meghatározott grammatikai szerkezetek használatának az 
elsajátítása,

szókincs és grammatikai formák kiválasztásának a fejlesztése.

-

 

helyen kiemeli a szituációhoz igazodó nyelvhasználat kialakításának a fontos-
-

A tanterv az olvasás és az írás tanítását a 2. osztályban, tehát nem az anya-
nyelvvel párhuzamosan, hanem egy év csúszással vezeti be. Az olvasás tanítása 

ábécé jellegzetességeit. Az írástanítás (szintén az anyanyelvhez hasonlóan) el-

shknavchugorskoyumovoyu.doc.



 

-

-

bizonyos hangokkal, amelyek az ukrán hangrendszerben megvannak, és az ukrán 
-

el.

-

A kárpátaljai magyar iskolák számára kiadott ukrán nyelvi tankönyveket a lem-

szövegalkotási készségek kialakítását célozza.  A tankönyv a szóbeli nyelvi kom-

szimbólumai) és beszédszituációk (Hallgassátok meg a szöveget, Értelmezzétek a 
szöveget, Játsszátok el a szituációt típusú feladatok) köré szervezi.

és a szóbeli nyelvi kompetenciákat modernebb köntösben, haladóbb eszközökkel  
-

gével fejleszti.19

 

navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli.

19



 

20Ez a tankönyv is az 
olvasás- és az írástanításnak a tantervben megfogalmazott módszereit követi, 

-
 

Ábécés olvasókönyv jelölési rend-

-

 

megjelent 2019-ben (Krihan–Szerhijcsuk 2019; Petruk 2019).

tanítanak olvasni, az írást pedig az olvasás tanításával párhuzamosan, elnyújtott 

tartozik digitális hanganyagtár is, szövegértési feladatokkal. A két ábécéskönyv 

A korábbi évek gyakorlatához és tankönyveihez képest mindkét kiadvány 

-

használt jelöléseket tekintve hasonlított az anyanyelvi tankönyvekben alkalma-

-
 

-

 

20

-

Dayka Gábor Középiskola 1. osztályában, majd a kiadványt a kijevi oktatási minisztérium hivatalos tankönyvvé 



 

tanításának sorrendje eltér attól, amit az ukránt anyanyelvként tanító, az ukrán 

 
 

a magyar és az ukrán ábécében megegyezik, és (esetleg) hangértéke is (csaknem) 

-
korlására.

 

-

nyelvtani és helyesírási készségek, valamint a négy alapkészség (írás, olvasás, be-
21 alapján 

-
-

-
dást (a Közös európai referenciakerettel22

iskolákban pedig, ahol elmélyített idegennyelv-oktatás zajlik, az A2-es szint el-

-

mint például az orosz, a román vagy a magyar nyelven oktató intézményekben.

21

22



 

-

-
-

sajátítására fókuszál. A tanulók megismertetése az idegen nyelv hangrendszerével 

intonációs, ritmikai sajátosságait.
Fontos, hogy a tanterv is hangsúlyozza az idegen nyelv elsajátítása szem-

-

egyes nyelvtani szerkezeteket vagy például kulturális sajátosságokat.

az autentikus anyagok fontosságát az oktatási folyamatban (bár a valódi autenti-

Az angol mint idegen nyelvi tanterv másik sajátossága az Európai nyelvi 
portfólió használatának az ajánlása. A dokumentum kiemeli a tanulók önértéke-
lésének a fontosságát és azt, hogy egy idegen nyelv elsajátítása és elsajátíttatása 
során lényegesebb azt hangsúlyozni, hogy a tanuló mit tud, és mire képes, mint 

-
ciós készség fejlesztése, a kedv felkeltése egyéb nyelvek elsajátítása iránt és egy-

-

Az idegen nyelvi tanterv másik érdekessége, hogy záró soraiban hangsú-
lyozza a tanárok jogait és szabadságát a szabad tankönyvválasztás terén (ugyanis 
minden évfolyam számára többféle tankönyv is rendelkezésre áll), annyi kitétel-

-
si-tanulási feltételekhez.

-
kulturális kompetenciák fejlesztésében látják. Ennek ellenére a nyelvoktatás nem 

 



 

-
ból vizsgáljuk a fennálló helyzetet.

Kárpátalján a legtöbb iskolában, az angol nyelv esetében, többé-kevésbé meg - 
oldott a tankönyvellátottság kérdése mennyiségi szempontból. Ahol ez mégsem 

-

iskoláknak szánt tankönyvek között. Ezt támasztja alá az a két dokumentum is, 

23 Az ukrán tan-
24 évfolyamonként négy-hat tankönyv 

-
 között viszont egyáltalán 

nincs utalás olyan könyvekre, amelyek az idegen nyelvek oktatását céloznák. 
-

-
 2012-es kiadványa 

a kijevi Geneza Kiadótól, a másik pedig a Kalinyina–Szamoljukevics (2012a)  

-
-

egészében angol és ukrán nyelven íródtak. Minden fejezet címe, valamint minden 

ez viszont nemhogy megkönnyebbítené, de inkább hátráltatja és nehezíti. Ugyanis 
azoknak a tanulóknak, akik épp nemrég kezdték el egy számukra teljesen ide-

23

metodichni-posibniki-rekomendovani-mon.
24  

 

 



 

gen nyelv tanulását, egy másik, számukra szintén még (eléggé) ismeretlen nyelv 
-
-

nyelvén (így a magyarul) oktató iskolák tanulói szinte párhuzamosan, a második 
osztályban kezdenek el olvasni és írni tanulni angolul és ukránul, azaz nagy esély-

-

a modern nyelvoktatás követelményeihez. A fent nevezett tankönyvekhez hang-

-
-

esetben sem könnyíti meg a magyar ajkú tanulók helyzetét.
-

gadta és bevezette a Nova Ukrainska Skola  (NUS; magyarul Új Ukrán Iskola) 
 

-

29 30 
31).

A három tankönyvet egységesen vizsgálva látható, hogy egyre inkább idomul-
-

-

-
tok köré csoportosítható. Kifejezett olvasás- vagy írástanítás nincs ezekben a köny-

-

29

30

31



 

telményeinek, de ennek ellenére sajnos mindegyik esetben fennáll, hogy a nemze-

-

amelyek teljes, jól kidolgozott és sokszorosan kipróbált tankönyvcsomagokat kí-
nálnak a nemzetközi piac számára. Ezek a könyvek olyan témákat és kulturális 

-

-

-

-

Az Ukrajnában elhúzódó gazdasági és politikai válságok sorozata, az alacsony 
 

sok esetben az alsó tagozaton is olyanok tanítanak, akiknek nincs ehhez megfe-
 

32

-

 
az alsó tagozaton is. Ezzel azonban az a probléma, hogy Ukrajnában az ukrán és az 

számára megtanítsák az olvasás és az írás alapjait.

32



 

A tankönyvek, taneszközök terén általános probléma az, hogy az ukrajnai 
tankönyvkiadás pályázati rendszeren alapul. Ez azt jelenti, hogy az oktatási tárca 
pályázatot ír ki egyes tantárgyakból tanterv- és tankönyvírásra, majd a beérkezett 

-
könyvek esetén általában többet) a minisztérium hivatalos tantervvé, tankönyvvé 
nyilvánít. Azoknak a pályázóknak azonban, akiknek a pályamunkája nem nyert tá-

részt vegyenek – a teljesen ukrán nyelven folyó – hosszadalmas pályázatokon, és 
-

tokat a tárca nem tankönyvcsaládok kidolgozására, hanem egy-egy osztály tanköny-

nyer támogatást, így aztán nem ritka, hogy nincs koherens, egy szemléletre és mód-
szerre épített tankönyvcsalád használatban az egyes tantárgyak oktatásához.

színvonalú oktatómunkát.

6. Összefoglalás

A kárpátaljai magyar iskolákban folyó anyanyelv-, államnyelv- és idegennyelv-

-

-
tóberében elfogadott új oktatási kerettörvényben próbál túllépni az ország. Mivel 
Ukrajna a szuverenitása elnyerése óta folyamatosan kisebb-nagyobb politikai és 
gazdasági válsághelyzetekkel néz szembe, amelyet fokoz a 2014 tavaszán kitört 

-
-

és saját ötleteik megvalósításába kezdenek. A stabilitás és kiszámíthatóság hiánya, 
-

anyagokat is Kijevben kell jóváhagyatni – az egész oktatási struktúrát kiszolgál-

egy újabb oktatási reform része, amelynek egyik kiemelt célja az ukrajnai okta tási 

 
az új oktatási kerettörvény alapján szervezett képzésben vesznek részt.

-



 

-
-

(leginkább a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, a Kárpátaljai Magyar Kul-

-
anyagtartalmának a befolyásolásával, az intézmények infrastrukturális hátterének 
a megteremtésével, a pedagógusok továbbképzésének a szervezésével, illetve az 
iskolák tankönyvekkel és taneszközökkel való ellátásával. A párhuzamosságok 

számára (a helyi magyar érdekvédelmi szervezetek Magyarország kormányának 
-
-

zák a színvonalas szakmai munkát, és növelik a bizonytalanságot.
Konkrétan az olvasás- és az írásoktatás kapcsán megállapíthatjuk, hogy a ma- 

-
-

-
ven és ukrán nyelven egyaránt), a Magyarországról behozott tananyagok azonban 

szinte egyszerre tanulnak nemcsak három nyelven (magyarul, ukránul és angolul) 
olvasni és írni, de ez egyben azt is jelenti, hogy párhuzamosan kell elsajátítaniuk 

-
nyelvi tapasztalatok felhasználása, az idegen nyelven folyó olvasás- és írástanítás 

-
-

nek tekintettel a tankönyvek arra, hogy a gyerekek már két nyelvben (anyanyelv, 

anyanyelvi olvasókönyvek, sem pedig a Magyarországról importált oktatási anya-
gok sem utalnak semmilyen módon arra, hogy a kárpátaljai magyar gyerekeknek 

és ez a folyamat részben párhuzamosan folyik. Az olvasás és az írás készségé-

elemzése és értelmezése, mert csak így van esély arra, hogy olyan oktatási modellt 

egyszerre folyó kialakítása egymást támogatva folyik.



 

kihasználni, illetve hogy a 2019 márciusában–áprilisában szervezett ukrajnai el-
nökválasztás, majd az év júliusában megtartott parlamenti választás után várható-

reformokból, illetve milyen újabb reformötletek jelennek meg.33 -
tel elindított reformokat láttunk ugyanis már korábban is Ukrajnában, ám eddig 
mindegyik menet közben elhalt.

Tantervek
 -
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33 Az sem mindegy, milyen alapelveket rögzít majd az általános középfokú oktatásról szóló törvény, 
amely 2019 áprilisában még csupán társadalmi vitára bocsátott tervezet formájában létezik.
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SUMMARY

 

Ukrainian as the second language and English as a foreign language) are developed at elementary 
schools as well as it focuses on the possible connections between the mother tongue, second and 

-
tions of the Ministry of Education and Science of Ukraine were also checked.

The interchange of the top-down regulations and the classroom practice is risky, but if both 
-

iour and the input pattern, as well as their main principles can be achieved better.
Public education in Ukraine has been constantly changing since the country became inde-

pendent (1991). Regular change (and a series of protracted political and economic crisis) unfortu-
nately has a negative impact on education as a whole, including teaching reading and writing skills.

foreign language, Law on Education, mother tongue, second language, teaching 
to read and write, Transcarpathia, Ukraine.
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