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Előzmények 
 A projekt elméleti alapjait Dr. Heltai János Imre több 

publikációjában (Heltai 2015, Heltai 2016a, Heltai 2016b) 
körülhatárolta, a nemzetközi tapasztalatokat összefoglalta, 
azokat a tiszavasvári helyi viszonyokkal összevetette. 

 Az általa vezetett romológia diákműhely tagjaival  a 
Magiszter Alapítványi Iskola Tiszavasvári 
Tagintézményében a Tiszavasvári oláhcigány 
közösségben két alkalommal többnapos látogatást tett, 
ezek során folyamatos szakmai kapcsolatban volt velem. 
A látogatások alapján megkezdődött az új módszertanok 
kidolgozásához szükséges előkészítő munka, amelynek 
során a diákműhely tagjai publikációkat, 
szakdolgozatokat és TDK-dolgozatokat írtak. 

 

 



Magiszter Alapítványi Általános Iskola- 

Tiszavasvári 

• 2009-ben kezdte működtetni iskoláját Tiszavasváriban a 

Magyarországi Magiszter Alapítvány 

• Előtte egy olyan iskolát vezettem, ahol főleg roma 

tanulók tanultak, de nem beszélték a cigány nyelvet. 

• Az oláh cigányság tagjaival a helyi boltokban, piacon 

találkoztam – beszéltek egy számomra ismeretlen nyelvet.  

• A helyi társadalom saját magát is igazolni akarta, amikor 

azt állította, hogy ez csak egy fiktív nyelv, főleg a magyar 

szavakat alakították át, tehát nincs cigány nyelv. 



Használhatják a cigány nyelvet?  

  2009 előtt  a tanárok tiltották a cigány nyelv 

használatát az iskolában. Így a tanulók  zavarban 

voltak és titokban használták.  

 Szemléletváltás??? – Különbözőek voltak az 

intézményi szinteken – Több pedagógus még mindig 

úgy látta, hogy csak a magyar nyelvet használják.  

 Elég-e az innovatív pedagógiai módszerek alkalmazása 

ahhoz, hogy eredményeket érjünk el?   

 TÉVÚT?? – Csupa kérdőjelek jelentkeztek a 

pedagógiai tevékenységben 



Mai magyar valóság 

 Tiszavasvári – Megoldások keresése 

 Magyarországi Magiszter Alapítvány – komplex 
program  

 Telepi környezet – minden ami ezzel jár. 

 Megoldatlannak tűnő probléma: A gyerekek akarnak, 
de nem működik. ??? A kompetenciamérés 
eredményei nem jók, nem javulnak. A pedagógusok 
hatalmas energiát fektetnek a mindennapi 
munkájukba.  



Beszéljenek-e a pedagógusok cigány 

nyelven?  

Ez nem erről szól. Főleg akkor, ha sok más egyéb 
problémával is küzdünk. 

 Pedagógushiány 

 Módszertani kultúra hiánya 

 Elfogadás, empátia  

 26 óra  

 Eszközhiány/ papír, nyomtatás, …/  

 



Az élet „felülír” mindent 

Történet: ötödik osztály – erkölcstan óra  

Pozitív, negatív tulajdonságok – A gyerekek nem tudják 

megmagyarázni magyarul, csak cigány nyelven.  A 

pedagógus részéről sikerélmény – a gyerekek részéről 

is.  

 Következtetés – Szükséges, de kevés a tevékenykedtető 

kooperativitásra épülő pedagógiai rendszer.  



Első lépések 



Eddigi tapasztalatok 

 Első osztály – erkölcstan óra – Nem akarják használni 

a gyerekek a roma nyelvet 

 Ezzel szemben az ötödikesek  használják és tanítják 

 Okok: Otthon beszélik, de a gyerekeket arra 

buzdítják, hogy ők ne használják, amikor nem a saját 

közösségükben vannak.  

 A népet  és a nyelvet is „alsóbbrendűnek” kezelik.  





Alulról építkezés 

Iskola légköre, hangulata meghatározó.  

• Pedagógus szemlélete, akarata perspektívája, 
álláspontja, hozzáállása 

• Vezetés  

• Az iskola, az osztályterem díszítése, szövegek 
nyelvezete 

• Szülők – roma nyelv ? 

• Gyerekek 

• Szűkebb és tágabb társadalmi közeg 

• Érvek – pozitív, negatív  

 



Érvek 

 Attól függ, hogy melyik oldalról közelítjük. 

  A társadalom számára is a gyerekek szempontjából kell 

értelmezni. 

 Jobban érzi magát a szülő és a gyerek is az iskolában. 

 Az anyanyelv használatának engedélyezése. 

 A szociális hátrányokat is kezelhetjük – Használhatja az 

otthoni szavakat, kifejezéseket- / kopogós, sarkos cipő/  

 A magyar cigányoknál is  vannak olyan kifejezések, amelyek a 

közösség szavai 





Tervek, elképzelések 

 Tantárgyak közötti terjesztés – Vázlatok, tanmenetek 

 Jó gyakorlat átadása – ha képesek vagyunk 

különbséget tenni általános nyelvi képességek és 

magyar nyelvtudás között, akkor képesek vagyunk 

diákjaink általános nyelvi képességeit értékelni 

magyar nyelvtudásuk helyett (mellett). 

 Időigényes 

 

 



Témák 

 

 A roma identitást erősíti  

 Az ember lelki erőssége – Ki vagyok én? Mi a szerepem, 

helyem a világban? Egyáltalán lehet-e ilyenről beszélni?  

 

Születés, halál, étkezés, foglalkozás, nő, férfi 





Módszerek 

 

 Játékos, tevékenykedtető, élményt adó pedagógia 

 Kooperativitás 

 Státuszkezelés 

 Szociális kompetenciát erősítő  

 



Játékos, tevékenykedtető  



Felhasznált irodalom 

 Heltai János Imre – Pachné Heltai Borbála 

Roma/cigány tanulóka nyelvi szocializáció és az 
iskolai nyelvhasználati elvárások konfliktusában 
(Kézirat) 
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York. (Transzlingválás multilingvális diákokkal. 
Tanulás osztálytermi pillanatokból).  

 


