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Áttekintés 

• A transzlingválás nemcsak beszédmódot jelöl, hanem nyelvpedagógiai 
programot is 

 

• A transzlingváló pedagógia célja az egységes nyelvi repertoár 
fejlesztése 

 

• A transzlingváló pedagógia alapelvei 

 

• A transzlingváló pedagógia a sztenderdizáció alternatívája 

 

 

 



A transzlingválás (García 2009) 

• A nyelvek nem struktúrák, hanem legalább két ember között 
megvalósuló cselekvési módok, melyek nem függetleníthetők az 
embert körülvevő szociális tértől (Garcia 2014: 149) 

• A beszélők a kommunikatív lehetőségek maximalizálása érdekében 
különböző nyelvi erőforrásokat használnak 

• A megszólalásnál nem elsődleges szempont, hogy a használt nyelvi 
források melyik nyelvhez tartoznak: a nyelvi repertoár egyetlen 
dinamikus komplexitás, amit aztán a beszélő megtanul két elszeparált 
nyelvként kezelni (García-Klein 2016) 

 



A transzlingválás 
egyszerre beszédmód és pedagógia 

• A transzlingváló beszédmód:  

 
• Kiteljesedett és belépő kétnyelvűek 

egyaránt élnek vele 

 

• A kétnyelvűek ideális esetben nyelvi 
forrásaik összességét használják 
mind a tanuláshoz, mind 
identitásaik jelöléséhez 

• A transzlingváló pedagógia: 

 
• Beépíti az otthon használt nyelvi 

forrásokat, diszkurzív 
viselkedésmódokat és megismerési 
módokat az iskolai tanulási folyamatba 

• A gyerekek ajkán megjelenő nyelvre 
figyel, és nem azt a nyelvet tanítja, 
amelyik a tanmenetekben és a 
grammatikákban megjelenik 

 

 



A transzlingváló pedagógia célja 

• Kiegészítő álláspont 
• Egyesek kiegészítésnek, támogatásnak használják a transzlingválást. Azt 

gondolják, hogy a gyerek teljes nyelvi repertoárjának bevonása csak időleges, 
és abból a célból hasznos, hogy segítsen az új nyelv elsajátításában. 

• Transzformatív álláspont 
• Ezek a tanárok a transzlingválást egy olyan eszköznek tekintik, amely 

felhasználja a gyerek teljes nyelvi repertoárját ahhoz, hogy átírja a nyelvek 
hierarchiáját az iskolában és az országban. Ezzel a nyelv erejét visszaadja a 
közösségeknek és beszélőiknek. 



Alapelvek 
a transzlingváló kommunikáció pedagógiájában 

• A transzlingváló pedagógia alkalmazása megköveteli a tanártól, hogy szembemenjen a 
közvélekedéssel, nevezetesen hogy a diákoknak kezdettől fogva tökéletesen kell 
beszélniük az iskola nyelvén 
 

• A tanár az órán számos lehetőséget biztosít a diákok számára arra, hogy használják 
otthoni megszólalási módjaikat 
 

• A transzlingváló instrukció mindig bevon külső hangokat – szülőket, a közösség más 
tagjait, kortársakat is akár. Ezek az iskola számára külső hangok a diákok számára 
valójában belső hangok, amelyek segítik a megértést és a tanulást 
 

• A transzlingváló pedagógia kulturálisan releváns és multimodális forrásokat használ 
 

 





Alapelvek 
a transzlingváló kommunikáció pedagógiájában 

• A transzlingváló kommunikáció pedagógiáját használó tanár képes a 
nyelvspecifikus nyelvi képességek és az általános nyelvi képességek 
megkülönböztetésére 
 
• Általános nyelvi képesség: a diák képessége arra, hogy érveljen, kifejezzen 

különbségeket, elmondjon komplex gondolatokat, szöveg alapú érvelést használjon, 
elmondjon egy történetet, azonosítson fő gondolatokat és alapvető részeket egy 
komplex szövegben stb.)  

 

• Ha képesek vagyunk különbséget tenni általános nyelvi képességek 
és magyar nyelvtudás között, akkor képesek vagyunk diákjaink 
általános nyelvi képességeit értékelni magyar nyelvtudásuk helyett 
(mellett) 
 

 
 



Megvalósítás lehetőségei 

Makroszint (iskola): 

• A pedagógusok (a projektben 
esetleg nem részt vevők is) 
elfogadják az iskolai szintű 
megjelenést 

• Transzlingváló idő és tér iskolai 
szintű megteremtése 

• A nyelvi tájkép átalakítása 

Mikroszint (tanóra) : 

• „Translanguaging corriente” 
felszínen és/vagy felszín alatt 

• Kooperatív tanulási formák 

• Transzlingváló idő és tér 
osztálytermi megteremtése 

• Kulturális relevancia biztosítása 
(appercepciós mezők 
találkozása) 



A transzlingváló kommunikáció 
pedagógiájának adaptációja 
• García és munkatársai sztenderdizált beszédmódokra (nyelvekre) 

optimalizálják a programot, de nem érintik a nem sztenderdizált 
beszédmódokat 

• Programunk újszerűsége, hogy García elméletét kiterjeszti egy nem 
sztenderdizált beszédmódra 

• A közösséget nem érintették a romanival kapcsolatos magyarországi 
sztenderdizációs kísérletek 

• „Ezt a sajátos cigány nyelvet. Ezért is alakult ki itt ez a sajátos lovari nyelv, 
hogy nagyon keveredett a magyar szavakkal. […] Vannak a rakamazi és a 
hodászi cigányok. Ők nagyon szépen beszélik a cigány nyelvet. Ha tőlünk 
cigány elkezd cigányul beszélni velük, akkor néha mosolyognak, hogy ez 
nem is valódi nyelv.”  

 



A sztenderdizáció alternatívája 

• Az iskolát és a sztenderdet egységben látjuk. Ezért tűnik 
szükségszerűségnek a romani sztenderdizációja 

• A romani sztenderdizáció azonban sikertelen, mert a nemzetállami 
ideológiákat nem nemzetállami viszonyokra alkalmazzuk (Busch 2012, 
Heltai 2016)  

• A transzlingváló kommunikáció pedagógiája a sztenderd változat 
létrehozása nélkül számolja fel a lingvicista gyakorlatokat az 
oktatásban 



Mikor cigányul kellett beszélni, mint a havazás, úgy jött. 
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