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Árral szemben

• kisebbségi lét: PKE – romániai magyar egyetem

• elméletközpontúság vs. hasznos tudás

• társadalom vs. pedagóguslét

• város vs. falu

• diplomagyár vs. tanítás/tanulás



Árral szemben

„vagy lesz új értelmük a magyar igéknek, vagy... „

létezés

Ige: történés

cselekvés



Az ige mint létezés



Kérdésfelvetés

Milyen túlélési stratégiák léteznek a szórványban élő magyar

közösségek számára oktatásstratégiai szempontból, amikor

már a nyelvi revitalizációs próbálkozásokon túl ezek eredmé-

nyessége megkérdőjeleződött? 

anyanyelv

hangyanyelv

ecet



Temes megyei magyar oktatási hálózat  



Anyanyelv

„az anyjok tejével  szopott nyelv” (Apáczai)

azonosulás – azonosítás – kompetencia – kompetenciamegszerzés 
(Nádor–Spannraft 2012: 11) 

szociolingvisztikai szempontok

nyelvpedagógiai szempontok



Hangyanyelv

Temes megyei magyar anyanyelvű oktatásban 

használt nyelvváltozat

Hangya:

a. szorgalom, gyűjtögetés, szervezettség

b. jelentéktelenség, eltaposhatóság, értéktelenség



Hangyanyelv

Temes megyében minden ötödik gyermek iskolába 
lépéskor nem beszéli olyan szinten a magyar nyelvet, 
hogy az általános iskolaérettségi feladatokat ezen a 
nyelven teljesíteni tudja.

Minden második óvodás és minden harmadik kisiskolás
olyan családból származik, ahol a kommunikáció 
nyelve elsősorban nem a magyar nyelv. 

A nyelvileg vegyes házasságokban nevelkedő gyerekek 
szülei a magyar nyelv megtanulását általában az 
intézményektől várják el, intézményen kívül kevés 
magyar nyelvi hatás éri a gyerekeket. (Erdei 2010)



Ecet

tradicionális kultúrában  tartósítás, 

konzerválás, az ételek ízesítése

megecetesedett

a tartósítottság és konzerváltság érzete 

kísért



Fától fáig

„gyermekvadászat”

Oktatási intézmény: egyik évtől a másikig

Pedagógusállás: egy-egy tanévre

A Kányádi-versben ez a metafora  

elveszettség riadalmát és az oltalomkeresés 

létérdekű helytállását (Ködöböcz 2002) jelzi. 

Itt: nézőpontváltás, irányjelzés



Helyzetjelentés

Oktatási formák:

• magyar anyanyelv

• fakultatív magyar nyelv: 

→ előítéletes viszonyulás (okt. formához, diákhoz, pedagógushoz)

→ lehetőség

Kiknek szól? 

anyanyelv vs.  idegen nyelv



Összsehasonlító adatok 1997–1998
(Kiss Ferenc)
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Összehasonlító adatok 2014–2015 

(Kiss Ferenc)
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Problémák

• fakultatív csoportok átalakulása anyanyelvivé → nem történt meg

• fakultatív oktatás folytatása ott, ahol megszűnt az anyanyelvi

• tanulói áttérés az anyanyelvi oktatásra – elenyésző

• a magyarországi támogatások eredményessége

• ki „jogosult” a fakultatív magyar nyelvoktatásra (bemenet)



Jelenleg 

város vs. falu

képzett 100% vs. képzetlen 30%

„örökbe fogadni” egy-egy szakképzetlen 

kollégát

„tovább tovább fától fáig / magad lopva / 

botladozva”  



Az ige mint történés

az anyanyelv képe 

MA, kezdő magyartanárok
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A nyelvi világkép 

1. Bańczerowski: nyelvi világkép – átlag nyelvhasználó 

tudásán alapuló kép, a világ megértése és interpretációja (2000)

2. nyelvben reprezentált mindennapi tapasztalat, tudás, mentális 
valóság (Hegedűs 2000),

3. metaforikus képet alkalmazó nyelvi egységek összessége 
(Pacsai 2010), 

4. szemléleti háttér, amely a szóalkotást, kifejezések 
létrehozását meghatározza (Nyomárkay 2010),

5. közös múlt nyelvi lenyomata: tapasztalatok és követendő 
viselkedési modellek összessége (Magyari 2012).

Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete: 2013–2014 – Az anyanyelv képe (csoportos hallgatói kutatás)



Kérdésfelvetés:

• milyen hozzáállást tanúsítanak az anyanyelvhez, 

• milyen attitűd a magyar nyelvvel kapcsolatosan, 

• milyen presztízsű számukra az anyanyelvük, 

• milyen hasznossági elvek mentén látják át a 

magyar nyelv hasznosíthatóságát abban a 

régióban, amelyben élnek.

Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete: 2013–2014 – Az anyanyelv képe (csoportos hallgatói kutatás)



Módszer és minta

kérdőíves adatfelvétel (161)

Minta: 

Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad (32 – 67%)

Arany János Elméleti Líceum, Nagyszalonta (62 – 97%)

1-es számú Mezőgazdasági Főgimnázium, Érmihályfalva 

(14 – 18%)

Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár (45 – 100%)

Gerhardinum Katolikus Líceum, Temesvár (8 – 100%)

Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete: 2013–2014 – Az anyanyelv képe (csoportos hallgatói kutatás)



Értelmezés

Vezérjelentés: 1. olyan nyelv, amelyet az 

ember gyermekkorában (elsőként) tanult 

meg, és 2. amelyen általában a legjobban 

és legszívesebben beszél (Éksz.). 

• nyelvelsajátítás időpontjához köthető,

• minőségi és érzelmi konnotációjú.

Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete: 2013–2014 – Az anyanyelv képes (csoportos hallgatói kutatás)



domén profil példa

család anya, szülő, rokon amit szüleimtől tanultam meg

hely otthon otthon beszéljük 

érték biztonság, elfogadás, megértés amit tökéletesen ismerek

idő gyermekkor, tanulás ideje (iskolás kor) kicsi koromtól ezt beszélem

Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete: 2013–2014 – Az anyanyelv képes (csoportos hallgatói kutatás)



Hiedelmek

nehéz nyelv (gazdag szókincs, furcsa ragozás, nehéz az 

ékezetes betűk használata, ly–j helyesírása), 

szép, gazdag, egyedi nyelv

→ etnocentricitás fogalma (Magyari 2009: 151): a saját 

etnikum mindennek a középpontja, illetve 

miszerint egy közösség azt, mi sajátja, 

magasabbrendűnek tartja. 

→ magasabbrendűség egyrészt esztétikai 

minőségekben érhető tetten, másrészt a nyelv 

nehézségi fokához, tanulhatóságához kötött.



Nyelvhasználatra irányuló reális kép

50%-a (84 fő) választaná a magyart egyetemi tannyelvnek

több mint 20% (37 fő) szeretne románul továbbtanulni

15% (24 fő) más nyelven folytatná tanulmányait. 

DE hányan szeretnének Magyarországon továbbtanulni (l. 

ötödik kérdés), akkor ez a szám csökkenő tendenciát jelez a 

romániai magyar tannyelvű felsőoktatás számára.

75%-a tartja hasznosnak a magyar nyelvismeretet, 

25% nem tartja hasznosnak (Nagyvárad, Szalonta)

Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete: 2013–2014 – Az anyanyelv képe (csoportos hallgatói kutatás)



Következtetések

1. a magyar nyelvről való beszédmód, a kognitív domének 
(család, otthon, idő) → értékként konceptualizálódik az anyany.,

52,17% tanulna tovább magyarul, 

75,77% tartja hasznosnak a magyar nyelv ismeretét  → 
presztízse magas (?)

2. kisebbségi helyzetben az anyanyelv megítélése kettős:

igazolást nyert, de fordított viszonyban: a BH diákok kevésbé 

tartják előnyősnek a magyar nyelvismeretet.

Oka? - feltételezzük, hogy ez a román nyelv ismeretével függ 

össze.

Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete: 2013–2014 – Az anyanyelv képe (csoportos hallgatói kutatás)



Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete: 2013–2014 – Az anyanyelv képe (csoportos hallgatói kutatás)



Az ige mint cselekvés

Tapasztalat:
 a kolléga nem tud kiigazodni az iskolai adminisztráción; 

 az óralátogatáskor: a tanítási óra felépítésében a 

gyakorlatiasság és a következetesség sérül a leginkább;

 a fiatal pedagógus nem tud alkalmazkodni napjaink 

sajátságos pedagóguselvárásaihoz sem: nehézkesen 

szervezi meg az osztály iskolán kívüli tevékenységeit, 

nem tud vagy nem akar részt venni a különböző oktatási 

projektek megírásában és lebonyolításában.



Fogalombővítés

vállalkozói szellem = nem üzleti siker- és anyagi 

profitorientáltság, inkább merészség, tenni akarás 

= hivatástudat fogalmát is, amelybe beleértem az 

elkötelezettséget az iskola, a tanítás, a gyermek, a 

társadalom és a magyar nyelv, kultúra iránt

dolgozat témája kibővül: nem a romániai oktatás 

elemzése, hanem egy, a romániai magyar 

tanárképzéssel kapcsolatos esettanulmány.



Fogalomértelmezés

Tanárképzés: 

2011- oktatási törvény 

2012 szeptemberében - minisztériumi rendelet 

(O.M. nr. 5745 din 13/09/2012) 

Szabályozza: működést, tanmenetet,heti 

óraszámot, tantárgyak szemeszterenkénti 

lebontását. 



2005 – bolognai rendszer a tanárképzésben:

bemenet, oktatási tartalmak, kimenetet

B. felvételi interjút kötelező jelleggel

T: a tanárképzés kétszintű lett: alapozó és elmélyítő

nagyobb óraszámban tanulnak pedagógiát (42//56)

új tantárgyak: osztálymenedzsment, szakirányult 

számítógép-kezelés, oktatási programok/projektek 

menedzsmentje

K: záróvizsga (portfólió - oktatásstratégiai dok.)



Helyzetjelentés

TK-k más-más tartalommal töltik fel a tantárgyakat

RO: dominánsan elméleti információk: tervezés –

alkalmazás – értékelés hármasságát hangsúlyozzák.

PKE: oktatási projektek menedzsmentje - a kooperatív 

tanulást és a kritikai gondolkodás fejlesztését célzó 

eljárásokat ötvözzük a non-formális oktatással.



Kiindulási pontok

1. kompetenciaalapú pedagógusképzés (?)

pedagógiai kompetencia: olyan pszichikus 

rendszer, „mely lehetővé teszi, hogy az ember 

hatékony pedagógusként viselkedjen” (Szabó-

Thalmeiner 2010, 322).

tantárgyi - pedagógiai tartalmú tudás + 

kisebbségi helyzetben: közösség- és 

rendezvényszervezés



Kiindulási pontok

2. oktatási értékek pedagógusképzésben is:

(a) szociális értékeket: együttműködés, kedvesség, 

társadalmi igazságosság, közösségi szellem stb.; 

(b) egyéni értékeket: rend és fegyelem, őszinteség, 

tolerancia, fejlődésvágy stb.; 

(c) a nemzetre vonatkozó értékeket: hazafiasság, 

testvériség, nemzetek függetlenségnek tiszteletben 

tartása; 

(d) jogi vonatkozású értékeket: igazságkeresés, 

ítélőképesség, reflexió, a valóság tudományos alapú 

megközelítése stb. (Schmidt 2009).



Gyakorlatban (Hogyan?)

formális oktatás:  megtartjuk a hierarchikus struktúrát, 

igazodunk a minisztériumi rendelet által 

meghatározott tanmenet óraszámához,  DE

tömbösítés, 

csökkentett elmélet (frontális) – háromszoros 

gyakorlat/kísérlet 

kétirányú kipróbálás: a tanítási órán páros és/vagy 

csoportos tevékenységeket generálunk - valódi 

élethelyzetekre építünk megtartva a történés –

(ön)reflexió kettősségét, 

adaptálniuk kell a saját iskolájukra, osztályaikra az 

aktuálisan „tanultakat”. 



Gyakorlatban (Kivel?)

-párhuzamosan dolgoznak a közoktatásban és a 
felsőoktatásban is (?)

-2010: a közoktatásban nincs anyagi vagy erkölcsi 
előnye annak a pedagógusnak, aki doktorátussal 
rendelkezik, viszont a felsőoktatásban csak az 
taníthat, akinek már megvan a doktori fokozata (?)

+PKE: engedélyezheti oktatói számára, hogy más 
helyen is dolgozhassanak 

+PKE: előny, ha közoktatásban is dolgozunk



Hallgatói nézőpontok

igény: vmi „mást” és „máshogyan” tanulni

igény: „hasznosítható tudás” (?)

igény: felkészültnek lenni az iskolában



Hallgatói nézőpontok

Kettős viszonyulás a programhoz:

a. szokatlan, nehéz, kényelmetlen: 

„mindenkinek meg kell szólalni”

„nem tudom, hogy kell önmagamra figyelni

„nem vagyok hozzászokva, hogy ilyen interaktív 

legyen egy óra”

b. pozitív viszony: 

tanítási óra, szülői értekezlet, pályázatok



Összegzés

gyakorlati tartalommal (is)

élni kell a törvény adta lehetőséggel 

m. közösség szempontjából releváns e program

közvetlen eredményei csak évek múltán mutatkoz.

csak minimális részeredményeket mutathatunk fel 

BA 62%-os arányban tanári pályát választottak

több mint fele (58%) falusi iskolában tanít
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