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Problémafelvetés 
 Probléma: otthon nem magyarul beszélő, magukat romának tartó 

családokból érkező gyerekek iskolai sikertelensége 

◦ országosan értelmezhető 

◦ helyben aktuális 

 

 Tiszavasvári – „majorosi telep”, Széles utca – mintegy 3000 fősnek 
mondott roma közösség él itt 

 

 Romani nyelvet használnak, de nem tartják azonosnak a lovárival 

 

 A projekt előzményének tekinthető az óvoda Szó-Beszéd.Kom 
elnevezésű programja, amely az otthon nem magyarul tanuló 
gyerekek magyar nyelvi fejlesztését szolgálta 

 

 5 éves kor helyett a 2014-es törvényi változtatás következtében 
három éves korra tevődik át az óvodáztatás és ezzel a magyar 
nyelvvel való megismerkedés kezdete  



Beszélhetnek-e cigányul az 

iskolában?  
 Az önkormányzati iskola időszakában (2009 előtt) a tanárok 

tiltották a cigány (romani) nyelv használatát az iskolában. Így 
a tanulók  zavarban voltak és titokban használták azt. 

  

 A projekt szemléletváltást követel tehát a pedagógusoktól 

 Elsősorban a pedagógiai attitűdökön, a hozzáálláson kell 
alapvetően változtatni – különbözők a reakciók 

◦ Iskolavezetés pozitív reakciója 

◦ Alsós tanárok viszonylag gyors sikerei 

◦ Felsős kollégák nehézségei (régi beidegződések, korábbi tiltás 
következményei a gyerekek attitűdjében, viselkedésében) 

 Dilemma: innovatív, tevékenykedtetésre alapuló 
módszertanok működnek transzlingválás nélkül is – nem 
elég-e ebben az irányban fejleszteni? 

 Szakmai kételyek: hogyan hat a magyar nyelvi gyakorlatokra 
a transzlingválás 



Saját tapasztalataim 

 Korábbi álláspontom: 
◦ A magyarul beszélés a társadalmi érvényesülés 

feltétele, ezért magyarul kell beszélni az iskolában 

◦ Innovatív pedagógiai módszerek alkalmazásától 
vártam az áttörést – a fenntartó a Magyarországi 
Magiszter Alapítvány támogatta ezt a folyamatot 

 A KRE BTK kutatócsoportjának 
terepmunkára és óralátogatásra épített 
javaslata: a romani nyelvi gyakorlatok 
váljanak a tanulási folyamat részévé 

 Bevezettem először a saját óráimon – először 
csak spontán, egy megoldási módként jött. 



A transzlingválás 
- nem pusztán fordítás, kétnyelvű tanulás, hanem szemlélet és 

gondolkodásmód: a nyelvi repertoár egységére épít 

 



Az első osztályos tanító néni 

élményei 

   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. 
Ekkor 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.  

 



Jelenleg folyik a transzlingváló 

kommunikáció pedagógiájának iskolai 

szintű elterjesztése  
 Transzlingváló műhelyek havonta – Innovációk 

támogatása 

 Pedagógusoktól függ sok minden – a legfontosabb 
az attitűd- és SZEMLÉLETVÁLTÁS 
◦ Jó lenne, ha csak olyan pedagógus menne egy-egy 

iskolába, aki elfogadja annak az iskolának a küldetését, 
programját.  

 Különösen izgalmas terep az írásbeliség 
◦ pedagógus – tantervi követelményeknek akar 

megfelelni  

◦ A valós szükségletek más kiindulópontot írnának elő 

 Az első osztályban kiválóan működik a program – 
mintaadó potenciál 



Eredmények  

 A szeptemberben elvégzett méréseink szerint jobb 
teljesítményt nyújtanak szövegalkotásban azok a gyerekek, 
akikkel szüleik otthon romani nyelven is beszélnek, és nem 
korlátozzák magukat és gyermekeiket kizárólag magyar 
nyelven beszélésre 

 

 A gyerekek bárhogy megszólalhatnak, véleményt 
nyilváníthatnak, nem kell arra koncentrálni, hogy meg ne 
szólaljon cigányul 

 Bárhogy bekapcsolódhatnak az órai munkába 

 Nem érzi, hogy az anyanyelve miatt ő lenézett 

 A tanodában is használjuk – például jegyzetelésre is 

 A szülőkkel való kapcsolattartásnak egy nagyon jó formája. 

 Transzlingváló kuckók   

 



A szülők bevonása  



Innovatív, tevékenykedtető 

pedagógiai módszerek 



A pedagógia és a szemlélet  

 Játékos, tevékenykedtető – élményt adó 
pedagógia 

 Kooperativitás 

 Státuszkezelés 

 Szociális kompetenciát erősítő 
gyakorlatok 

 

 A transzlingválás ezekhez kapcsolódik, 
nem ezeket helyettesíti! 
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