
Transzlingváló oktatás az 1/a osztályban 

2017/2018 tanév 

 

Nagy kihívás a 27 kisiskolásból álló 1/a osztály iskolába való beszoktatása. Ehhez azonban az 

idei tanév szeptemberében a transzlingváló pedagógiai módszerek nagyobb esélyt, több 

lehetőséget nyújtottak. A cigány nyelv „beengedése” a tanórákra meggyorsította a közvetlen 

viszony kialakulását a tanulók és köztem. Szabadon, bátran kommunikálhattak a tanulók már 

szeptemberben. Biztos vagyok abban, hogy mindehhez hozzájárult az, hogy a tanévet nem az 

iskolai környezetben kezdtük el. Lehetőséget kaptunk ugyanis arra, hogy a Gólyahír 

Gyermek- és Ifjúsági táborban töltsünk néhány napot a tanév legelején. Ez a közvetlen, 

természetközeli, gyermekbarát környezet mentesítette a kicsiket az iskolától való lehetséges 

szorongástól. A diákok tehát már itt elmondhatták kéréseiket, véleményeiket nem csak 

magyar, hanem az otthon használt cigány nyelven. Aztán bejöttünk az iskolába, és elkezdtünk 

tanulni. Az előkészítő időszak remekül alakult. Számomra is kiderült, hogy melyik gyermek 

használja szívesebben a cigány nyelvet, melyik család az, ahol a gyermekeiket csak magyarul 

hagyják beszélni – ennek ellenére ők is megértik, és beszélni is tudnak cigányul –, és kik 

azok, akik mindkét nyelvet remekül használják.  

Bevallom, ezekre az órákra nekem is előre készülnöm kellett, hiába tanítom a HHH-s 

gyerekeket immár 25 éve. Többször felkerestem Lakatos Sárát, aki sok szót, kifejezést, 

mondatot leírt számomra. Így készítettem magamnak egy kis szótárfüzetecskét, hiszen az 

utasításokat mindkét nyelven elmondom az osztálynak. Nem minden tanórát így alakítok, de 

ezt a kicsik már tudják. Ha azt mondom, hogy „ezen az órán mindkét nyelven fogunk 

beszélni”, akkor már előre csillog a szemük, sőt, néhányan láthatóan kényelembe is helyezik 

magukat. Van két kis segítőm, akik csak nekem fordítják le, amit nem értek. Mondhatom azt, 

hogy a transzlingváló órákon kiválóan érzik magukat a gyerekek, és én is. Nagyon büszkék 

arra, hogy ilyenkor nem csak ők tanulnak tőlem, hanem és is tőlük. Bizony, engem is 

megjutalmaznak piros ponttal, ha ügyes vagyok. Volt már rá példa, hogy fekete pontot 

kaptam. Ilyenkor mindenki kis tanító néni/bácsi akar lenni, hogy megtanítson mindenre, amit 

még nem tudok. Rendkívül jól szórakoznak, és észre sem veszik, hogy bizony ők is tanulnak, 

nemcsak én. Még ha nem is tantárgyi tananyagot, de szociális, empatikus, kommunikációs 

kompetenciájuk mindenképpen fejlődik.  

Igazából nem tudtam, hogy matematika és magyar órákon hogy kamatoztathatnám ezt a tudást 

és motiváltságot a tananyag feldolgozásának könnyebbé tétele érdekében. Lehet, hogy még 

csak sötétben tapogatózok, nem tudom, hogy hogyan lehetne másképp csinálni. Az ilyen 

jellegű kételyeimet az adott pillanatban azonban mégis megoldom, mert mindig az adott 

szituációtól függ. Ezt nem lehet, vagy csak én nem tudom, előre tervezni, hiszen a gyerekek 

megnyilvánulásait, véleményeit sem tudom előre, főleg meg az ő nyelvükön. Adott 

helyzetben, spontán módon a gyerekek segítségével mégis megoldunk transzlingválva is 

szinte mindent. Talán mondhatom azt, hogy az új játékos tanulási módszerekhez tanítványaim 

nyújtják a segítséget. Matematika órákon először 0-tól 10-ig számláltunk magyarul, aztán 

tettük volna cigányul. Kiderült, hogy a 0-ra nincs szavuk, és hogy csak 3-4 gyermek tud 



számolni 3-ig, 4-ig. De mivel én készültem” (Sára segített), megtanultuk cigányul is 10-ig a 

számokat. Cigányul mesélünk a tematikus képekről, már nem csak szavakat, kifejezéseket, 

mondatokat is mondanak. Összeadást és kivonást szóban magyarul könnyebben elvégeznek, 

mint cigányul. Ugyanis a cigányt lefordítják magyarra, a magyart megint cigányra, és így 

adják meg a választ. Szoktam azonban ezt kérni tőlük, hiszen gondolkodásuk, emlékezetük 

ezzel is fejlődik. 

Féltem a magyar órákra bevinni a transzlingválást. Itt van ugyanis a hangfelismerés, 

hangoztatás, hangleválasztás, hívóképek stb. Kár volt ettől tartanom, hiszen remekül 

megoldódott ez a kihívás. Csakúgy, mint matematika órákon, itt is tematikus képekről 

gyűjtünk szavakat, kifejezéseket, mondatokat. Mindig arra kérem őket, hogy először 

magyarul, aztán pedig cigány nyelven mondják el ugyanazt. Ám vannak esetek, amikor kicsit 

vitatkoznak is egymással, hogy nem is pont úgy van. Ennek az az oka, hogy egy szót 

többféleképpen is ki lehet fejezni cigányul. Ilyenkor megegyezünk abban, hogy mindenkinek 

igaza van, mert mindegyik helyes. Aztán megfordítjuk a sorrendet. Először cigány nyelvű 

kifejezéseket mondanak. Ez azonban csak akkor érdekes számukra, ha nekem kell azt 

lefordítanom magyarra. Ez a játék rendkívül motiváló és figyelemfelkeltő számukra. Ilyen 

alkalmakkor már novemberben megfigyeltem, hogy azt a mondatot, amit cigányul mondanak, 

szavakra tudják tagolni. Ezt magyar nyelven még januárban is csak a jó képességű tanulók 

tudják. A betűkhöz használt hívóképek között akadnak olyanok is, amelyek cigány nyelven is 

a megtanítandó hanggal kezdődnek. Más esetben a betűtanulás alkalmával nem használom a 

transzlingválást.  

Csoportmunkában rendkívül hasznos a két nyelv használata. Örülnek neki, hogy a kis 

csoportok a feladat megoldásán cigányul is tanakodhatnak, mintha otthon lennének, ráadásul 

cigányul is válaszolhatnak.  

A transzlingváló órákon eleinte több tanuló is csak magyarul szólalt meg, mondván, hogy ő 

nem tud cigányul. Néhány perc elteltével azonban mégis a cigányt használva kapcsolódott be 

az óra menetébe. Egy kislány tanulóm szomorúan mondta, hogy ő így nem tud beszélni. 

Megnyugtattam, hogy semmi baj, nem is kell így tudni mindenkinek, most amúgy is csak 

beszélgetünk. Másnap mosolygó arccal mondta nekem, hogy bizony ő tud ám cigányul, 

csakúgy, ahogy társai. Ő ugyanis az igazi lovári nyelvet tudja és tanulja. Így mi már a 

transzlingváló órákon 3 nyelvet használunk. 

Természetesen, mint fentebb említettem, én is csak kísérletezek ezzel a módszerrel. Érzem 

magam annyira motiváltnak, hogy sok mindent kipróbáljunk a gyerekekkel együtt. 

Kíváncsian várom, hogy mennyire könnyíti majd meg a gyerekek dolgát. Mert, hogy 

megkönnyíti, abban már most biztos vagyok. 
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