
ALAPVETÉSEK 

 
 Az általános iskola alsó tagozatos olvasókönyveiben jelentős hangsúllyal kell szerepeltetni a 

cigány, roma népköltészet (népmese, ballada, keserves/lassú dal) alkotásait.  
 

 Az általános iskola ének-zene tankönyveiben hangsúlyosan kell szerepeltetni a cigány, roma 
népdalhagyomány alkotásait. 
 

 A középiskolai ének-zene oktatásban jelenjen meg a cigány, roma nép-és műzene széles 
műfaji repertoárja, a műfajok jellegzetes zenekari összetétele, hangszerei, elismert szerzői és 
előadói.  
 

 A magyar nyelv oktatásában jelenjen meg a kétnyelvűség kérdésköre a roma, cigány 
anyanyelvűek (romani, beás) vonatkozásában oly módon, hogy ezzel a cigány nyelvek 
emancipációjához járuljon hozzá. 
 

 A magyar nyelv oktatásában szerepeljen a  cigány nyelvekre vonatkozó folytonos reflexió tk. 
a nyelvtörténet tematikájában, a nyelvcsaládok tárgyalásakor, az idegen és jövevényszavak 
tárgyalásakor, etc.  
 

 A magyar irodalom oktatásában a későmodern magyar irodalmának tárgyalásakor 
szerepeljenek cigány, roma írók, költők szövegei. 
 

 A középiskolai irodalomoktatásban jelenjen meg a romák, cigányok literalizációjára 
vonatkozó reflexió. Ilyen reprezentáció-elemzésre Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany 
János, Móricz Zsigmond, Ady Endre, József Attila, Esterházy Péter, etc. művei alkalmat 
kínálnak. 
 

 A vizuális kultúra oktatásában hangsúllyal szerepeljenek a kortárs cigány, roma 
képzőművészet alkotói és alkotásai. 
 

 A történelem oktatásában és az ehhez kapcsolódó dokumentumokban hangsúlyosan 
szerepeltetni kell a Kárpát-medencei cigány népesség és a magyar-cigány együttélés 
történetét. 
 

 Az európai  történelem oktatásában és az ehhez kapcsolódó dokumentumokban hangsúlyosan 
szerepeltetni kell a cigány népesség vándorlásának, európai megjelenésének és a többségi 
társadalmak-roma csoportok együttélésének történetét. 
 

 A történelem feldolgozásakor ki kell térni az antijudaizmus, antiszemitizmus kialakulásával 
párhuzamosan a kirekesztő ideológiák cigányokkal kapcsolatos különböző megjelenési 
formáinak megismertetésére és kritikai elemzésére, valamint a holokauszt (vészkorszak) 
bemutatására.  
 

 A tudományok és a művészetek oktatása keretében szerepeltetni kell a cigány/roma 
származású magyarok kiemelkedő teljesítményét. 
 

 A földrajz/természetismeret oktatása során a hazai társadalommal, népességgel kapcsolatos 
anyagok feldolgozásakor ki kell térni a hazai cigány népesség főbb csoportjaira, a társadalmi 
peremhelyzetre, demográfiai, társadalmi, iskolázottságbeli, munkaerőpiaci helyzetük főbb 
ismérveire és ezek összefüggés rendszerére, okaira. 


