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1. „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan”. Interkulturalitás 

és nemzeti identitás a magyar tananyagfejlesztésben 

 
Magyarország történelme során számos más néppel, népcsoporttal élt együtt: befogadott 

és elfogadott más népekhez tartozókat, eltérő kultúrák képviselőit, idegen nyelven beszélőket. 
Ugyanakkor a párizsi békeszerződés következtében a magyar ajkú népesség jelentős számban él 
más országok területén, megőrizve saját identitását, hagyományait, kultúráját. Amennyiben nem 
társul erőszakos asszimilációs szándékkal, a történelmi események következtében kialakuló 
interetnikus viszonyok feszültségei az együttélés természetes rendjéhez tartoznak az emberi 
türelem és elfogadás, az erkölcsiség alapfelfogása talaján simulhatnak el (Szent István-i szemlélet.)  

Az úgynevezett globalizáció, a különféle társadalmak észszerű és kényszerű gazdasági 
együttmunkálkodása, az emberiség egészére kiterjedő információ áramlása egyre 
megismerhetőbbé teszi Földünk népeit. Ennek következtében egyre természetesebbé és 
elfogadhatóbbá válik a kulturális sokszínűség – a világ számos országában. Az európai kultúrára 
általában véve a nyitottság és az elfogadás jellemző. A korábbi szembenálláson alapuló sérelmi 
viszonyok az európai integráció keretében talán más országok számára is feloldhatóvá válnak. 
Magyarország mint önálló nyelvvel, kultúrával, hagyományokkal rendelkező ország szerves része 
Európának; az európai kultúra sajátosságait is magába foglaló jellegzetes nemzete. A globalitás és 
a lokalitás ismérveit a maga sajátos hagyományai szerint hordozza, törekszik mindkettő 
tükröztetésére, kiegyenlítettségük megtartására. A lokalitás és a globalitás harmóniájára való 
törekvés a kultúrában fogalmazódik meg legérzékletesebben, legnemesebben; oktatásban való 
megjelenése tehát kifejezetten fontos.  

A magyar Nemzeti alaptanterv az oktatási-nevelési feladatok között egyaránt 
megkülönböztetetten fontosnak tekinti a globális szemléletre való nevelést és a lokális értékek 
megőrzésére való igény kialakítását, erősítését. „A Nat fontos szerepet szán az egyetemes magyar 
nemzeti hagyománynak, a nemzeti öntudat fejlesztésének, beleértve a magyarországi 
nemzetiségekhez tartozók öntudatának ápolását is. Ebből következően a nemzetiségekre 
vonatkozó tudástartalmak főbb tartalmi jellemzői (illeszkedve a regionális és lokális 
sajátosságokhoz) a tartalmi szabályozás különböző szintjein, illetve az iskoláztatás minden 
szakaszában arányosan meg kell, hogy jelenjenek. Kiemelten kezeli az ország és tágabb 
környezete, a Kárpát-medence, különösen a környező országokban élő magyarság életének 
megismerését, ugyanakkor fontosnak tartja azokat a tartalmakat, amelyek Európához 
tartozásunkat erősítik. A dokumentum figyelmet fordít az egész világot érintő átfogó kérdésekre, 
hangsúlyozva a fenntarthatóság iránti közös felelősséget.” (110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a 
Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról; Melléklet: Nemzeti alaptanterv. 
I. 1. A köznevelés feladatai és értékei.) 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a Nemzeti alaptanterv fejlesztési feladatához 
kapcsolódva célul tűzte ki a fenti oktatási-nevelési feladatokhoz kapcsolódó oktatási 
tartalomhordozók fejlesztését. A TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 azonosító számú, „Köznevelési 
reformok operatív megvalósítása” című kiemelt projekt keretében megbízást adott a „Kultúrák 
egymásra hatása, interetnikus viszonyok a Kárpát-medencében” című kutatás-fejlesztési 
tevékenységre az Éghajlat Könyvkiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. számára. Az Éghajlat 
Könyvkiadó elkötelezett a magyar oktatásügy fejlesztésének támogatása iránt. Számos 
kiadványában foglalkozik Magyarország sorskérdéseivel, múltjával, jövőjével, a környező kultúrák 
megismertetésével, a toleranciára való neveléssel, az oktatásügy egyes területeinek lehetséges 
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fejlesztésével. Tevékenysége és munkatársai, a magyar kultúra hivatott képviselői, a minőség 
megjelenítését és terjesztését tartják elsődlegesnek. A projekt résztvevői a kutató-elemző munkát 
és a tananyagfejlesztést ennek szellemében valósították meg. Tevékenységüket az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, a Kaposvári Egyetem és a Debreceni Egyetem minősített oktatóival közösen 
végezték, a projekt résztvevői a kutatásban, az oktatásban és a kutatás-fejlesztésben jártas 
szakemberek, tankönyvek szerzői.  
 

2. A „Kultúrák egymásra hatása, interetnikus viszonyok a 

Kárpát-medencében” projekt célkitűzései 

 
A kutatás-fejlesztés ahhoz kívánt hozzájárulni, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák 

más népek kultúráját, mely az értékek kölcsönös megbecsülésén, a másik ember tiszteletén alapul. 
A kutatás-fejlesztés közvetett célja, hogy a köznevelési intézményekben folyó oktató-nevelői 
munka részévé váljon a nemzeti öntudatra, illetve a toleranciára nevelés, más kultúrák 
megismerése, a kulturális sokszínűség bemutatása.  

A kutatás során az öt legnagyobb lélekszámú, elismert hazai nemzetiségnek, valamint 
hazánk magyar többségének viszonyát vizsgáltuk mind a tartalomhordozók minősének, 
rendezettségének, módszertani feldolgozottságának szempontjából, mind a nemzetiségi iskolák 
pedagógusainak véleménye és javaslatai alapján. A 2011-es népszámlálás adatai szerint az öt 
legnagyobb hazai nemzetiség: a cigányság, a németek, a románok, a szlovákok és a horvátok. 
Számszerűsítve: a magukat romának valló emberek száma 315 583 fő, a németséget 185 696 fő, a 
románokat 35 641 fő, a szlovákokat 35 208 fő, a horvátokat pedig 26 774 fő képviseli. 
 

A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai:  
– a hazai nemzetiségek és a Kárpát-medencei magyarság nyelvét, kultúráját, történelmét, a 
nemzetiségek együttélését bemutató tananyagok szakmai módszertani támogatása a köznevelési 
intézményekben;  
– az adott témára vonatkozó szakmai eredmények, előzmények feldolgozása, ezek módszertani 
jellegű elemzése;  
– a formális és nem formális oktatásban is alkalmazható támogató eszközrendszer: modulrendszer 
fejlesztése, jó gyakorlatok gyűjtése, pedagógus-továbbképzési program létrehozása.  

A kutatás harmadik félnél való alkalmazási lehetőségei. A kutatás eredményeinek 
elemzések, fejlesztési javaslatok, kutatási jelentések további felhasználását, lehetséges előnyeit 
három szinten vizsgáltuk:  
Rendszerszinten, a közoktatás/köznevelés ágazati irányítás szintjén:  
A kutatás során létrejövő eredmények – különös tekintettel az azonosított fejlesztési igényekre, 
hiányokra és az ezekre épülő javaslatokra – jól hasznosíthatók lesznek a téma ágazati, 
szakmapolitikai támogatásához.  
Fejlesztői szinten, a közoktatás/köznevelés háttérintézményi szintjén:  
– A kutatás során létrejöttek, illetőleg ennek alapján születhetnek a későbbiekben új tartalmi-
módszertani pedagógiai eszközök, amelyek bővítik és szélesítik a pedagógiai eszköztárat.  
– Az OFI vagy más szakmai szolgáltató a produktumok felhasználásával új pedagógus-
továbbképzési programot tud készíteni, akkreditálni.  
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– Az OFI vagy más szakmai szolgáltató meg tudja szervezni és le tudja bonyolítani a pedagógus-
továbbképzési programot, illetőleg a kutatás eredményeinek, tapasztalatainak felhasználásával 
módosíthat saját elképzelésein, gyarapíthatja saját programját.  
Intézményi, pedagógusi, tanulói szinten, a közoktatás/köznevelés „felhasználói” szintjén:  
– A köznevelési intézmények a produktumok alapján be tudják illeszteni az anyagot a pedagógiai 
programjukba, helyi tanterveikbe, el tudják készíteni azok módosítását. 
– A terület iránt érdeklődő pedagógusok kézzelfogható, használható segédanyagokat, 
esettanulmányokat, jó gyakorlatokat ismerhetnek meg és adaptálhatnak.  
 

3. Az első résztevékenység: tervezés és szakmai koncepciók 

 

 Az első résztevékenység keretében a projekt kiválasztott vezető szakértői elkészítették a 
kutatási tervet. Kiválasztották a kutatást segítő munkatársakat, csoportokat, szervezeteket. 
Kijelölték a mintavétel szempontjait, majd felvették a kapcsolatot a vizsgálatba bevonandó 
oktatási intézményekkel: általános iskolákkal, középiskolákkal. Összegyűjtötték a vizsgálat tárgyául 
szolgáló tankönyveket és segédkönyveket, valamint kiválasztották a kutatást elősegítő 
szakirodalmat. Előkészítették a vezetői interjúk és a pedagógusinterjúk tervezeteit. Meghatározták 
az elkészítendő modulrendszer feladatait, fejlesztési területeit, nevelési céljait, pedagógiai és 
szakmai koncepcióit, módszertani alapelveit. A modulrendszer szakmai feladatainak előírása 
csupán irányadó, megközelítő jellegű lehetett, hiszen modulok elkészítésének gyakorlati 
megvalósítását előre láthatólag befolyásolta az a pedagógusi és tanulói igény (a „kereslet”), mely a 
mintavétel során dominánsan megfogalmazódott.  
(A tervezés folyamatát e szakmai összefoglaló nem kívánja részletesebben feltárni. Az 1. 
résztevékenység teljesítésének teljes folyamata az azonos című dokumentumban található.) 
 

4. A második résztevékenység: anyaggyűjtés és elemzés 

 

Egy nemzet sajátosságainak, kultúrájának, hagyományainak megjelenítésére, ismereteinek 
közlésére elsősorban a nemzet nyelvét, történelmét, földrajzi és társadalmi jellegzetességeit, 
művészetét és népművészetét (irodalmát, zenéjét, képzőművészetét stb.) bemutató könyvek, 
tankönyvek hivatottak. Vizsgálatunk első szakaszában ezért a magyar nyelvtan- és 
irodalomkönyvek, a történelem-, földrajztankönyvek, a hon- és népismeret tankönyvek, az ének-
zene és a rajz tantárgyakhoz kapcsolódó tankönyvek tananyagát tekintettük át. Megfigyeltük a 
Magyarországon élő nemzetiségekre vonatkozó ismeretek mennyiségét, minőségét, 
strukturáltságát, a tananyagban elfoglalt helyét, arányát, az ismeretközlés módszereit, az 
illusztrációk minőségét, a számonkérés módját, a tankönyvek párhuzamos használatának 
lehetőségeit stb. (szempontjaink részletezését l. a PR 06. részletes leírásában). A tananyagok 
megfeleltetésének szempontjához természetesen ismernünk kellett a Nemzeti alaptanterv 
előírásait is. A tankönyveket kiegészítő feladatgyűjteményeket, atlaszokat, tanári segédkönyveket 
ugyancsak górcső alá kellett vennünk.  

Magyarországon sok úgynevezett tankönyvcsalád használható párhuzamosan, s – noha 
léteznek javasolt tankönyvlisták – az iskolák, illetőleg az adott tárgyat tanító pedagógusok maguk 
választhatják meg, mely tankönyveket kívánják használni egy-egy tanévben. A választás 
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szabadságát tekintetbe véve kutatócsoportunk a tantárgyak bármely tankönyvcsaládját, illetőleg a 
javasolt listából (elsősorban az OFI kísérleti tankönyvei közül) áttanulmányozhatta. A munkatársak 
óriási lelkesedéssel több ezer oldal tananyagot olvastak át, a vállalt mennyiségnek sokszorosát, 
amit a PR 06. teljesítésének irodalomjegyzéke is igazol. Megbízónk kérésére csupán a 6–12. 
osztályos tananyagot kellett áttekintenünk. A pályázati idő szűkössége a vizsgálat kiterjesztésére 
nem is adott volna módot, de meg kell jegyeznünk: szükséges lenne egy, az alsóbb osztályokra és 
tagozatra, valamint az óvodapedagógiai tananyagra is kiterjedő vizsgálat a teljes kép elnyerése 
érdekében.  

 
 
 

4.1. A kerettantervek vizsgálatának tanulságai 

A kerettanterv, a Nemzeti alaptanterv áttekintése arról győzte meg az elemzőket, hogy az 
oktatás tartalmát, tartalomhordozóit, valamint a nevelés céljait meghatározó irányelvek nagy 
hangsúlyt fektetnek a demokráciára való nevelésre, a nemzeti öntudat kialakítására. Változatosan, 
tantárgytól és korosztálytól függően direkt és indirekt módon egyaránt bemutatják a hazánkban 
élő nemzetiségekkel való együttélés szabályozott és szokásrendszeren alapuló módozatait, a 
nemzetiségek sajátosságait. A tankönyvek ismeretközlő anyagainak rendszerezését, a fejlesztési 
célokat, nevelési irányelveket tekintve igen kevés negatívum jelenik meg a bírálatokban, inkább 
csupán apróbb megjegyzések és javaslatok szerepelnek. E javaslatok elsősorban módszertani és 
nem tartalmi jellegűek. A már itt jelentkező problémák határozott megfogalmazódása a tanári 
interjúkban olvasható (lásd a későbbiekben). – Összefoglalóan: a kerettanterv a témát életkor és 
tananyag tekintetében is jól tervezi, a téma kibontása elégséges, a kulcsfogalmakat pontosan 
emeli ki, az elvárásai helytállóak, a fejlesztési-nevelési céljai minden szempontból megfelelőek. A 
kutatás szerint a kerettanterv megfelelése a nemzetiségek tematikájának feldolgozásában 
nagyobb módosításra nem szorul. 

 

4.2. A magyarországi tankönyvek illusztrációvizsgálata 

A tankönyvi feldolgozás első szempontjául a kutatócsoport az illusztrációvizsgálatot 
választotta. Ennek kézenfekvő oka az, hogy a téma központi tárgyai, tehát a magyar nyelvtan és a 
történelem, hon- és népismeret elméleti jellegű tárgyak, melyekben a megértést elősegítik az 
illusztrációk. A művészeti tantárgyak esetében a hangulat, az átérzés, a megragadás támogatója a 
jól eltalált kép, míg a földrajz tantárgy esetében a kép, a fotó vagy a grafikon már jellemzően nem 
csupán illusztrál, hanem a tananyag részét képezi. A vizuális megjelenítés minden korban 
elősegítette a tanulást. Különösen jellemző ez a mai kor fiatalságára, mely túlnyomóan képek és 
videó-felvételek világában tájékozódik – a technika fejlődésének köszönhetően.  

A tankönyvek illusztrációs ellátottsága, az illusztrációk minősége és tematikus kapcsolódása 
igen vegyes. A médiaközpontú ismeretszerzés idejében, melyben fokozott igény alakult ki az 
internethasználat okos és rendszerezett tanítására, határozott szükség lenne arra is, hogy a kisebb 
és nagyobb diákoknak kiadott tankönyveket a vizuális kultúrához értő szakember, 
szakembercsoport lássa, ellenőrizze, és hagyja jóvá. Az illusztráció vizsgálata dominánsan negatív 
eredményhez vezetett. A kutatásban részt vevő munkatársak nem az illusztrációk mennyiségét, 
hanem elsősorban tartalmukat és szándékukat bírálták. Az didaktikai szempontú illusztrációk a ma 
használatos tankönyvekben a teljes képanyag 50%-át sem érik el. A legtöbb kép díszítő, 
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helykitöltő, illetőleg semleges („csak úgy szerepel”). Elméleti tantárgyakat oktató tankönyvekben 
ezen az arányon feltétlenül változtatni kell, javítani kell a didaktikai szándékú képek arányán, 
hiszen a diákok fogékonyak a képi megjelenítésre, könnyebben megértik az elvont tartalmakat is 
segítségükkel. A vizsgálatban a javító szándék kifejezése érdekében a jó gyakorlatokat emeltük ki 
(lásd részletesen a PR06-ban). Mind a történelem, mind a nyelvtan- és irodalomkönyvekben, de a 
művészeti könyvekben is nagyobb szükség van a kartografikus ábrázolásra. Az illusztrációkat össze 
is lehetne hangolni, hiszen az azonos vagy hasonló tartalmú illusztrációk a tanulókban felidézik a 
másik tantárgy hasonló tartalmát, így élményszerűen juthatnak el ugyanahhoz a témához a 
különféle tantárgyak megközelítésmódjait követve.  

 
 
 

4.3. A magyarországi tankönyvek tartalomelemzése 

A tankönyvek tartalomelemzésének vizsgálata nem mutatható be egységesen és összesítve, 
hiszen vizsgálati témánk tárgyanként más és más korcsoportban, különféle tanegység-
struktúrában, sokfajta nézőpontból bemutatva jelenik meg.  

 
4.3.1. Magyar nyelv 

Legszélesebb körben a magyar nyelv tantárgy, legszűkebb körben a földrajz szól(hat) a 
témáról. A magyar nyelv tantárgy a 6. osztályos tananyagtól kezdve a 12. osztályosig tárgyalja a 
nyelvhasználat formáit, a nyelvváltozatokat, a jelentésváltozatokat. Alig említhetünk olyan 
területet a nyelvtan tantárgyból, amelybe ne esne vagy ne eshetne szó a magyar nyelvvel 
valamilyen módon érintkező nyelvekről. A nyelv eredete, helye a nyelvek világában, a nyelv és a 
gondolkodás összefüggései, a nyelv területi felosztottsága, a nyelvhasználati csoportok, a nyelvi 
viselkedés és kultúra, a nyelvvédelem, nyelvhelyesség, nyelvpolitika, és még sorolhatnánk, 
folyamatosan alkalmat ad a Magyarországon élő népcsoportok nyelvének, illetőleg a környező 
országokban élő magyarok nyelvváltozatainak megfigyelésére, szemantikai, grammatikai, 
fonológiai, pragmatikai, frazeológiai, lexikológiai stb. feldolgozására. Szerencsére a 
nyelvtankönyvekben nem az elvont és elméleti információk átadása a cél, hanem a nyelvhasználat 
fejlesztése, a kommunikációközpontúság, ezzel együtt a kulturált nyelvi viselkedés kialakítása, a 
tolerancia, a nyelvváltozatok elfogadása, sőt, a szépség és az értelem keresése a különféle nyelvi 
kifejezésmódokban, mely az empátia egyik legfontosabb teremtőeszköze. A nyelvtankönyvek 
emellett megismertetik az egyes nyelvhasználói csoportok nyelvi jogait, ezáltal felkeltve a 
figyelmet az eltérő nyelvi identitás megbecsülésére. A magyar nyelv tantárgy az egyik 
legalkalmasabb terepe a magyarságtudat és a nemzethez való tartozás, a kulturális közösségérzet 
alapozásának és erősítésének is.  

 
4.3.2. Magyar irodalom 

A magyar irodalom tantárgy – témánkat tekintve – természetesen nem válik le a 
nyelvtantanításról, hiszen a nyelv művészi használatát ez a tantárgy oktatja. A magyar irodalom 
tipikusan nem a kisebbségeket bemutató és vizsgáló tantárgy. Fölösleges is lenne erőltetni a 
nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatását e tárgyban, hiszen a világirodalom számtalan más 
kultúra, hagyomány, szokásrendszer és látásmód bevezetésére és elfogadtatására képes. A 
interetnikus kapcsolatokra való utalásokat azonban e témakörben is érdemes megtenni. A Párizs 
környéki béke előtti korokhoz fűződő szerzői életrajzok nagy része a trianoni Magyarországra viszik 
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vissza a tanulókat. Az olvasmányok jó része játszódik valamely, immár határon kívüli magyar 
területen, illetőleg költemények ihletője egy-egy magyar tájegység, mely ma már nem hazánk 
része. Az irodalomtankönyvek feldolgozói nem is hiányolják e téma direkt és leszűkített oktatását, 
kizárólag arra hívják fel a figyelmet, hogy a tananyag részét képező nyilvánvaló kapcsolódási 
pontokon (pl. Janus Pannonius, Zrínyi Miklós, Kölcsey Ferenc, Ady Endre stb. életrajza, 
tevékenysége, művészi témái) térképpel, a pontos magyar földrajzinév-használattal, zárójelben a 
ma hivatalos idegen nyelvi megfelelővel utaljanak a történelmi-földrajzi kapcsolatokra. A 
kerettanterv szemléletében az irodalom tantárgynak is célja a nemzetiségek kultúrájának 
megismertetése, egyben a nemzeti öntudat kialakítása, ezért a nemzetiségi iskolákban szükség van 
önálló irodalomtankönyvre, illetőleg a magyar irodalmat kiegészítő önálló irodalmi segédkönyvre.  

 
 
 

4.3.3. Történelem 
A történelemtankönyvek – habár óhatatlanul a népek összefogásáról és szembenállásairól 

szólnak – a nemzetiségek, kisebbségek megjelenésével, mozgásával, történelmi vagy 
történelemformáló szerepével valamely történelmi esemény témájához kapcsolódóan szólnak. 
Folyamatosan követik az egyes történelmi eseményekhez fűződő népességi változásokat, 
elsősorban a háborús, belháborús, járvány sújtotta idők után, leginkább a XV–XVIII. századokban. 
Később ugyanezt a folyamatot már inkább a gazdaság, kereskedelem okaként láthatjuk. A 
kisebbségek és a többség sokasodásának, fogyásának, azaz arányváltozásának okait történelmi 
eseményekhez kötötten mutatják be a tankönyvek, így értetik meg a mai társadalmi mozgásokat 
is. A tanulók megismerhetik a bevándorlás és a betelepítés különbségét, az asszimilációt mint 
lehetőséget és mint kényszert, tudatosíthatják a nyelv, a nemzet, a kultúra és a vallás kapcsolatát, 
tapasztalhatják a kormányzás toleranciájának és intoleranciájának következményeit az egyes 
nemzetiségek életében. A tananyag jól láthatóan nem mond ítéletet a történelmi folyamatokról, 
bár egy-egy esemény megfogalmazása néhány helyen tükrözi a szerző negatív vagy pozitív 
véleményét. A kisebbségekkel és interetnikus kapcsolatokkal összefüggő kérdések, 
ismeretanyagok mintegy foltszerűen kerülnek elő az egyes korok eseményeit bemutató 
tananyagrészletekben, ám ezek – úgy tűnik – soha nem kapcsolódnak össze. A történelemoktatás 
rendszere nem ad lehetőséget arra, hogy egy társadalmi esemény kapcsán a tanuló asszociáljon 
egy másikra, történetesen összehasonlíthassa a társadalom nemzetiségi arányváltozásainak okát 
vagy okozatát. A többség–kisebbség viszonyához kapcsolódó fogalmak is elszórtan találhatók meg 
a hat évfolyam tankönyveiben. Kifejezetten javasolható – legalább a 12. osztályban – egy fogalmi 
összefoglalás.  

 
4.3.4. Hon- és népismeret 

A hon- és népismeret tantárgy beleilleszkedik a magyarságismeretbe, egyúttal szoros 
kapcsolatban van interkulturális tanulmányokkal (magyarok és nemzetiségek, magyarok és más 
népek). Ábrázolja a szülőföld kulturális sokszínűségét és a határon túli magyarság élethelyzetét, 
történetét, életmódját. Tartalma ezért történelmi, földrajzi és művészeti kötöttségű egyszerre. 
Ráadásul tanításának egyik módszertani nehézsége, hogy kiindulópontja minden esetben az adott 
táj, szülőföld; azonban specializált tankönyv nem írható. A konkrét táj hon- és népismerete csakis 
az adott tanár munkájával, felkészülésével valósítható meg. Ez az akadály talán kiküszöbölhető a jó 
munkafüzet használatával, melyben a diákok kaphatnak ezzel kapcsolatos feladatokat (pl. emlékek 
gyűjtése). A hon- és népismeret tárgyak tankönyveiről általában véve elmondható, hogy korrekt, 
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pontos, következetes és színvonalas ismereteket nyújtanak mind a kisebbségben élő magyarokról, 
mint a Magyarországon élő nemzetiségekről. Szakértőink szerint tananyagát bővíteni nem 
szükséges, frissessége, újszerűsége a benne megjelenő tanítási módozatokban is tükröződik. A 
hon- és népismeret tartalomhordozói értékes segédletnek bizonyulnak az oktatásban. A tantárgy 
helye az iskolastruktúrában és tantárgyi rendszerben azonban még mindig vitatott, és 
bizonytalannak tűnik. 

 
4.3.5. Földrajz 

A földrajz tantárgy tankönyvei – a NAT előírásának megfelelően – a tananyagok második 
szakaszában, a 8., illetőleg a 10. évfolyamon foglalkoznak célzottan a magyarországi 
nemzetiségekkel és a magyarokkal mint kisebbségekkel. A 7., illetőleg a 9. osztály tananyaga nem 
tartalmazza a nemzetiségek ábrázolását, de tananyag a világ sokszínűségének, a nyelvek és 
kultúrák értékes változatosságának ábrázolásával nyitottságra, elfogadásra nevel, a 
multikulturalitás megbecsülését fejleszti. A sokfajta tankönyvcsalád feldolgozásai közül egyet 
találtunk példaadónak, melynek ismeretanyagából és módszertanából a kísérleti tankönyvcsalád is 
sokat merített, ám a merítést szemmel láthatóan nem követte modernizálás, így ezek az ismeretek 
helyenként elavult formában jelennek meg. Ezzel ellentétben sok olyan aktualitást találunk a 
legújabb tankönyvcsaládban, melyek tartalma jelenleg dicséretesen friss, de kétséges, hogy egy-
két év múlva ugyanennyire aktuális lesz-e. Érdemes tehát gondosabban szelektálni az értékálló 
információkat. A tantárgy valójában egyetlen témakörben: a társadalomföldrajzi bevezetésben 
foglalkozik a nemzetiségekkel kapcsolatos általános fogalmakkal. Az általános ismeretek leírása 
kifejezetten helytállónak, egységesnek és alaposnak mondható. Az interetnikus életvitel 
bemutatásának azonban több helyen kell előfordulnia: következetesen minden szomszédos ország 
társadalmi összetételének ábrázolásában, a szomszédos országok tájegységeinek, településeinek 
magyar és idegen nyelvű megnevezésében, illetőleg a földrajzi-társadalmi közelségből, a közös 
történelmi gyökerekből adódó gazdasági, társadalmi és kulturális kapcsolatok leírásában. A 
kartografikus információknak követniük kell a szöveges tananyagot. A térképeknek szintén 
egységesnek kell lenniük. A magyarságtudat és hagyománytisztelet megerősítését szolgálja, ha a 
földrajzi nevek magyarul is megjelennek, de fontos az idegen nyelvű megnevezés is az 
országhatárokon túli földrajzi nevek esetében, hiszen az internetes információszerzés folyamán 
elsősorban az adott országok nyelvén találhatók meg a keresett földrajzi egységek. A földrajzi 
munkafüzetek témához kapcsolódó feladatsorai általában véve jó kiegészítői a tankönyvi 
ismereteknek, fontos lenne azonban mind a tankönyvek, mind a munkafüzetek egyeztetése a hon- 
és népismereti tankönyvekkel. 

 
4.3.6. Cigány népismeret 

A cigány népismereti tankönyv olyan speciális hon- és népismereti könyv, mely a 6. 
osztálytól a 12. osztályig folyamatosan használható bármely, a témakörben szereplő tantárgy 
kiegészítőjeként, munkatársaink véleménye szerint azonban jórészt meghaladja a tanulók 
érettségének megfelelő felfogóképességét, és inkább felnőtteknek, nevezetesen a tanároknak 
ajánlható. Mindezek mellett a tankönyv tananyaga helytálló és csaknem hibátlan. A könyv a roma 
és nem roma tanulókhoz egyaránt szól; a roma származásúak identitását pozitívan kívánja 
alakítani, a nem roma tanulókban pedig a toleranciát erősíti. Tartalomköre kellőképpen sokszínű. 
Foglalkozik a cigány nyelvekkel, népnevekkel, irodalommal, zenével, képzőművészettel, tipikus 
foglalkozásokkal, filmekkel, szervezetekkel, jogokkal, társadalmi helyzettel, sajtóval, szociális 
körülményekkel. Kifejezett hiánya az európai cigányság sokszínűségének, valamint a cigányság 
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hitéletének bemutatása. A tankönyv vizuális kapcsolódásai már nem felelnek meg a mai kor 
követelményeinek: az illusztrációk nem színesek, sokszor nem didaktikusak, illetőleg más 
médiatartalmakhoz való kapcsolódási lehetőségre nem hívják fel a figyelmet.  

 
4.3.7. Megjegyzések: 

 
A kutatás célja a határon túli kisebbségi, többségi és nemzetiségi tankönyvek kárpát-

medencei interetnikus viszonyainak vizsgálata. A tankönyvek tartalmi elemzése hozzájárul ahhoz, 
hogy részletes képet kapjunk arról, hogy a vizsgált tankönyvekben milyen arányban jelennek meg a 
határon túli magyar nyelvterületek, illetve a nemzetiségek nyelvi, kulturális, történelmi, néprajzi 
vonatkozásban. A tantárgyak és tankönyvek szerinti gyors – egyes esetekben mélyelemzése 
hozzájárul a téma újragondolásához, valamint a hazai tananyagok fejlesztéséhez háttéranyagként 
szolgál.  

Éppen ezért hangsúlyozzuk, hogy jelen írásunk elsősorban az anyaggyűjtésre összpontosít. 
Célunk az anyanyelv és irodalom, a történelem, a földrajz és a népismeret tankönyvek 
multikulturális és interetnikus viszonyainak áttekintése. Az egyes tantárgyak tantárgy-specifikus 
jellemzői miatt az egyes vizsgálati szempontok kifejtésénél dolgozatunk nem törekszik teljességre. 
Az egyenetlenség oka az egyes tankönyvek sajátos tartalmi, didaktikai, szerkezeti felépítése, 
másrészt a rendelkezésre álló tankönyvek száma. Csak az OFI-PKM-ben fellelhető, valamint a 
határon túlról beszerzett tankönyveket vehettük górcső alá.   

Dolgozatunk három szerkezeti, tematikai egységből áll. Elsőként a határon túli kisebbségi, 
majd a többségi, végül a nemzetiségi tankönyvek tartalomelemzésére vállalkozunk. A 
tartalomelemzés néhány esetben a tankönyvek képi világának vizsgálatával egészül ki. A 
tanulmányban elsősorban a tankönyvek tantárgyspecifikus tartalomelemzésére kerül sor. A 
tartalomelemzés során a tankönyvek szövegkorpuszát és térképeit vizsgáljuk. Az interetnikus 
viszonyok tankönyvi elemzésekor az egymás mellett élő népek viszonyának – néhány tantárgyi 
példa esetében – objektív, előítéletmentes tankönyvírói interpretálásának vizsgálatára 
összpontosítunk a teljesség igénye nélkül. Igyekszünk néhány tantárgyi jó gyakorlat bemutatására 
is. A fogalomhasználatban az egyes tantárgyak sajátos szakmai és szakdidaktikai szókészletét 
alkalmazzuk. A vizsgált tankönyvek listáját a háttértanulmány irodalomjegyzékében adjuk meg.  

Elemzésünkben a jó gyakorlatok gyűjteményéhez csatolandó jegyzeteket pirossal jelöltük. 
Vizsgálatunkban nem törekedhettünk teljességre. Nem álltak még rendelkezésünkre 

(valójában nem készültek el) teljes számban a ma használatos tankönyvek, így ezek áttekintése 
tantárgyanként hézagos. Ilyen esetekben alternatívaként korábbi, de még gyakran használt 
tankönyvcsaládokhoz is fordultunk. Teljesnek tekinthető azonban a korosztályos tananyag 
feltérképezését célzó vizsgálat: a vállalt korosztály minden évfolyamából minden vállalt 
témakörből elkészült a tankönyvek elemzése.  

Sem a feldolgozásban, sem a tankönyvek részletes vizsgálatában nem jelöltük a kifejezetten 
negatív tartalmakat vagy módszereket. Ugyanígy nem jegyeztük le a témánk szempontjából 
irreleváns tartalomhordozók bírálatát, noha erre minden bizonnyal szükség lett volna, ám sem 
időbeli korlátaink, sem jóérzékünk nem engedte a részletes negatív kritikák kifejtését. Éppen ezért 
nem szóltunk a vállalt és feldolgozott művészeti tankönyvek anyagáról, melyekben sajnos csupán 
véletlenszerűen, esetlegesen és időnként kifejezetten rosszul feldolgozva jelenik meg az 
interetnikus, illetőleg interkulturális tartalom. A tárgyalt téma tekintetében mindkét tankönyvfajta 
(ének-zene és rajz/művészettörténet/vizuális kultúra) erős átdolgozásra szorul. Feljegyzéseinket az 
érdeklődők rendelkezésére bocsáthatjuk, ám jelen vizsgálatunk eredményeként nem közölhettük. 
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A tankönyvek ismeretanyagához és módszertani feldolgozásához számos feljegyzést 
készítettünk, ezek többségét a PR06-os tevékenység kifejtésében részleteztük. Ugyanott kiemeltük 
a jó gyakorlatként számon tartott tananyag-részleteket, módszertani fogásokat, 
megfogalmazásokat is. A legjobbakat – a saját jó gyakorlatainkon kívül – a jó gyakorlatok 
adattárába ajánlottuk.  

Kutatásunk folyamán határainkon túli kisebbségi és többségi tankönyveket is gyűjtöttünk. 
Meggyőződésünk, hogy megbízónk az idegen nyelvű többségi tankönyveket egybevető vizsgálat 
elvégzése miatt kérte. Kutatócsoportunk nem juthatott hozzá az összes választott nyelv többségi 
tankönyveihez, de az öt nyelv közül egyhez (roma) nem tartozik anyaország, egy (a német) 
vizsgálata irreleváns, minthogy számottevő arányú magyar nemzeti kisebbségük nincs. A szlovák és 
a román többségi tankönyvek elemzése megtörtént. A szlovákiai magyar kisebbség vagy magyar 
tankönyvekből, vagy magyarra fordított többségi tankönyvekből dolgoznak. Anyaggyűjtésünk 
eredményét a PR 07-es feladat leírásában tesszük közzé, a gyűjtés és a feldolgozás nem 
módisították a tananyagfejlesztés irányait vagy módszereit. 

 

4.4. Elemzés az oktatáspolitikai fejlesztések irányairól 

A nemzetiségek oktatásával kapcsolatban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény az irányadó. A jogforrás értelmében Magyarország biztosítja a nemzetiségek részére az 
anyanyelvű oktatás jogát, a 12. paragrafus alapján minden nemzetiséghez tartozó személynek joga 
van az oktatási esélyegyenlőséghez és joga van részt venni anyanyelvű köznevelésben, oktatásban. 
A közösség szintjén a nemzetiségeknek joguk van a nemzetiséghez tartozók óvodai neveléséhez, 
általános iskolai neveléséhez-oktatásához, nemzetiségi kollégiumi ellátásához, gimnáziumi, 
szakközépiskolai, szakiskolai neveléséhez-oktatásához, felsőfokú képzéséhez, továbbá jogosultak 
az országos önkormányzat útján a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás feltételeinek 
megteremtését kezdeményezni és annak kialakításában közreműködni. A törvény értelmében 
minden olyan köznevelési intézmény nemzetiséginek minősül, amelynek alapító okirata a nemzeti 
köznevelésről szóló törvényben foglaltak szerint tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, 
továbbá tanulóinak legalább 25 százaléka érintett a nemzetiségi nevelési-oktatási programban. 

Az állam a fenntartó kilététől függetlenül támogatja a közösség-összetartó tényezőként 
elismert, nemzetiségek által használt nyelv alkalmazását a nemzetiségi köznevelésben. A 
nemzetiségi köznevelés többletköltségét az állam viseli. Az állam a központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott keretek között biztosítja a nemzetiségi nevelés-oktatáshoz a 
tankönyvek megjelentetését, a taneszközök előállítását. A nemzetiséghez tartozó gyermek 
anyanyelvű, nemzetiségi két tanítási nyelvű, nemzetiségi nyelvoktató vagy roma nemzetiségi 
köznevelésben vehet részt. A roma nemzetiségi nevelés-oktatás folyhat kizárólag magyar nyelven, 
de az intézményfenntartó köteles biztosítani a roma nyelv oktatását is. A magyar nyelv oktatását a 
nemzetiségi oktatás keretében is biztosítani kell.  

A nemzetiségi önkormányzat köznevelési intézményt létesíthet és tarthat fenn, illetve az e 
törvényben meghatározott rendben átveheti a más szerv által létesített köznevelési intézmény 
fenntartói jogát. A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem 
tartozók csak akkor vehetik igénybe, ha az intézmény – az adott nemzetiség igényeinek kielégítése 
után – betöltetlen férőhellyel rendelkezik. 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve 
kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet rendelkezik a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás 
részletszabályairól. A rendelet pontosan meghatározza a pedagógiai program és a helyi tanterv 
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elkészítésének szempontrendszerét. Az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve tartalmazza 
a nemzetiség nyelvének és irodalmának, valamint a nemzetiségi népismeretnek az oktatását az 
első évfolyamtól a tizenkettedik évfolyamig. 

Anyanyelvű, kétnyelvű, magyar nyelvű roma/cigány és nyelvoktató nemzetiségi nevelés-
oktatás a Köznevelés Információs Rendszerének (KIR) 2015-ös listája alapján jelenleg több mint 
ezer feladat-ellátási helyen valósul meg. A feladat-ellátási helyek közel 100 százaléka a nevesített 
öt nemzetiség nevelés-oktatási feladatait látja el. Ezen belül roma nemzetiségi oktatás 549, német 
397, román 16, szlovák 54, horvát pedig 40 feladat-ellátási helyen érhető el.  

 

4.5. Interjúelemzések 

A kutatás részfeladataként félig strukturált vezetői interjúkra, valamint fókuszcsoportos 
beszélgetések lebonyolítására került sor az öt legnépesebb magyarországi nemzetiség köznevelési 
intézményeinek köréből kiválasztott iskolákban. A vezetői interjúk tizenöt nemzetiségi, a 
pedagógusi fókuszcsoportos beszélgetés tizenöt nemzetiségi és tizenöt nem nemzetiségi (összesen 
tehát harminc) köznevelési intézményben történtek. Az interjúk helyszíneinek listáját a PR10. és 
PR12. dokumentumok tartalmazzák. A válogatásban törekedtünk arra, hogy mindenfajta 
iskolatípus, településtípus, oktatási forma, nemzetiségi összetétel képviselője jelen legyen a 
véleménynyilvánításban.  

Mind a vezetői interjúkat, mind a tanári fókuszcsoportos beszélgetéseket vizsgálatunk igen 
lényeges, talán a leglényegesebb részének tekintjük. Az egyes interjúkban megfogalmazott 
vélemények, tankönyv-, tananyag- és helyzetértékelések között óriási különbségek lehetnek, mégis 
kibontakozik egyfajta egységes kép, mely alapján érdemes elgondolkodni a tananyagstruktúra 
módosításán. Véleményünk szerint az új tankönyvek elkészítésébe sokkal több gyakorló tanárt kell 
belevonni – az igények felmérése, az érthetőség vizsgálata, a taníthatóság és az értékelés terén is. 
Érdemes valóban kipróbáltatni, majd az igényeknek megfelelően módosítani a tankönyveket akár 
tanévről tanévre, hogy értékes tartalmú, időtálló és a szó szoros értelmében vett oktató és nevelő 
tankönyveket nyerjünk.  

 
4.5.1. Vezetői interjúk 

A vezetői interjúk kérdései a következő ismérvekre vonatkoztak: a település és az 
intézmény bemutatására, földrajzi, néprajzi, történeti hátterének és etnikai hagyományainak 
feltárására, ennek kapcsán az iskola aktivitása és ennek gyakorlata. Az oktatási tapasztalatok a 
konkrét helyi gyakorlatban, a pedagógiai program, a helyi tanterv vonatkozó tartalma. Az 
ismeretátadást célzó programok, kezdeményezések, az intézményközi és szektorközi (civil 
szférával) kiépült kapcsolatok. A nemzeti kultúra interetnikus oktatásával kapcsolatos lehetőségek 
és veszélyek.  

A vezetői válaszokban nagy különbség mutatkozott az intézményi ellátottságot, a 
nemzetiségi összetételt, a nyelvhasználatot, a hagyomány- és kultúraápolás anyagi és személyi 
feltételeit illetően. Van olyan iskola, melyben a gyerek szinte (vagy valóban) idegen nyelvként 
kezdi tanulni a nemzetiségi nyelvet, és van olyan intézmény, melybe zömmel nemzetiségi tanulók 
járnak, ezért a kétnyelvűség, illetőleg a nemzetiségi nyelv anyanyelvi szintű használata 
természetes. Éppen ezért nem egységes a vélemény a nyelvtanulás fontosságát illetően sem, de a 
hagyományőrzés, nemzeti-nemzetiségi kultúra átadása tekintetében minden vezető (iskoláját 
képviselve) hozzáállása pozitív. Jellegzetes és egységes vélemény a nemzeti kisebbségeket 
képviselők köréből, hogy nyelv- és hagyományápolás terén a család szerepe csökkent, ezzel 
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arányosan az iskolák szerepe és feladatköre megnőtt. A nemzetiségi kultúra ápolása elsősorban 
tanórán kívüli tevékenység. A vezetői interjúk azt sugallják, hogy az értékközvetítés kb. 80%-a 
szakkörökben, külső rendezvényeken, csoportos foglalkozásokon (néptánc, mesterségek, 
versenyekre való készülés, táborok, emléknapok, tematikus hetek, önkormányzati rendezvények 
stb.) valósul meg.  

A hagyományápolás iskolai keretein belül igyekeznek megfelelni a NAT 
követelményrendszerének, melynek fejlesztési céljaival (nemzeti műveltség és nemzetiségi kultúra 
átadása, nemzeti és nemzetiségi öntudat erősítése) egységesen egyetértenek. Kiemelten 
fontosnak tartják az iskola szerepét a nemzetiségi nyelvoktatásban, ehhez többféle segítséget 
igényelnének a helyi önkormányzatoktól, országos nemzetiségi szervezetektől, helyi 
hagyományőrző csoportoktól. Állami segítségként a tanárok, elsősorban a nemzetiségi nyelven 
tanító tanárok utánpótlását, illetőleg a működéshez szükséges anyagi támogatást várnak el. Közös 
megállapításuk, hogy az iskolák életében nem jellemző a kirekesztés, a más nemzeti identitáson 
alapuló ellentét vagy ellenségeskedés. Időnként a roma nemzetiségű gyerekek körében fordul elő 
diszkrimináció, ám gyakori, hogy a roma szülők egyfajta pozitív diszkriminációt várnak el a 
tanároktól. 

A tananyag fejlesztését illetően kevesen és keveset nyilatkoznak, általában elégedettek a 
tananyaggal. A több tannyelvű iskolák vezetői a nemzetiségi nyelven készült tankönyvek egy 
részénél azok hiányát említette meg. Néhány iskolavezető azt fogalmazza meg, hogy a 
nemzetiségeket bemutató tananyag zöme túlságosan elvont. A tananyag módosítását 
hatástalannak vélik, és ez megfogalmazható általános véleményként is. A tanulók – véleményük 
szerint – túlterheltek. A tananyag-módosítást nem az óraszám emelésével, hanem meglévő órák 
felhasználásával képzelik el. Van olyan iskola, melyben – jó gyakorlatként – a mindennapos 
testnevelés két napján néptáncot tanítanak. Szinte általános vélemény, hogy a hon- és népismeret 
órák tananyagát vissza lehetne helyezni a hagyományos oktatási órák (földrajz, történelem, nyelv, 
művészetek) keretébe. 

Mindezen nehézségekkel együtt az interjúalanyok szerint rendkívül fontos a kisebbségek 
kultúrájának oktatása és megismerése, hiszen ettől csak színesebb lesz egy ország. Emiatt viszont 
általánosságban nagyobb figyelmet kellene szentelni a nemzetiségi ismeretek oktatására és a 
nemzetiségi oktatási intézmények védelmére. A nemzetiségi oktatás kiemelten fontos 
Magyarországon, de egyes intézményvezetők meglátása szerint nem kapja meg a megfelelő 
figyelmet. Kérdés, hogy a nemzetiségi ismeretekkel kapcsolatban elvont tananyagok születnek-e 
vagy azok szervesen be tudnak épülni a gyerekek mindennapjaiba. Az interjúalanyok álláspontja 
szerint ez utóbbi valószínűbb. A nyelvoktatás kapcsán kiaknázatlan lehetőségként merült fel, hogy 
a tanév egy részében hasznos lenne nemzetiségi vendégtanár alkalmazása akár az anyaországból. 

Az interjúk záró szakaszában sor került a célok elérését akadályozó legnagyobb kihívások, 
problémák azonosítására, valamint a fejlesztési lehetőségek megfogalmazására. A tanulmány 
zárásaként, a fentiekben összefoglalt eredményekkel összhangban, a vezetői interjúk tapasztalatai 
alapján az alábbi gondolatok, javaslatok fogalmazhatóak meg: 

 A demográfiai és etnikai tendenciák mellett a nemzetiségi iskolák váltak az etnikai 
hagyományok átadásának egyik legfontosabb színterévé, a gyermekek számára az 
ismeretszerzés mellett a nemzetiségi hagyományok ápolásában, megőrzésében is 
kulcsszerepük van.  

 A nemzetiségi és etnikai hagyományok ápolására tanórai keretek között leginkább nyelvi 
órákon van lehetőség, így e képzések feltételrendszerének megteremtése kulcsfontosságú. 



14 

 Ennek kapcsán a vezetői interjúalanyok meglátása szerint rövid távon kezelendő probléma 
a nyelvi tanárok számának növelése és képességeik fejlesztése, hiszen egyes térségekben, 
nyelvek esetében már most is hiány tapasztalható a jól képzett pedagógusokból.  

 A tanórai keretek között zajló ismeretátadással kapcsolatos másik észrevétel, hogy 
érdemes lenne megfontolni a hon- és népismereti tananyagok integrálását más tanórai 
keretek közé ahelyett, hogy külön tantárgy keretében foglalkoznak vele a diákok. Ezáltal 
csökkenthető lenne a gyermekek leterheltsége, így az ismeretszerzés is eredményesebben 
valósulhatna meg. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokat az egyes intézmények lehetőségeikhez mérten széles 
körben és változatosan biztosítják a diákok számára, hiszen az első pontban azonosított 
kulcsszerep a hagyományőrzésben csak ezáltal érvényesíthető. 

 A tanórán kívüli foglalkozások kapcsán – és általában a nemzetiségi iskolák vonatkozásában 
– ugyanakkor már felmerülnek a megvalósítást nehezítő finanszírozási problémák. 

 A finanszírozási források között az interjúalanyok mindenképpen az állami normatíva 
mértékének újragondolását szorgalmaznák, hiszen az iskolák fentebb említett szerepe 
mellett számos más egyéb szempont is többletterheket ró az iskolákra, amelyek 
teljesítéséhez további források bevonására lenne szükség. 

 Ezen források megteremtésére csak korlátozott mértékben jelentenek alternatívát a 
különböző pályázati lehetőségek, hiszen ezek a Közép-magyarországi régióban – a régió 
fejlettségi szintje okán – csak kismértékben vagy egyáltalán nem elérhetőek. Emiatt már 
most érezhető lemaradást azonosítottak a pest megyei intézményvezetők a más régióban 
működő iskolákkal szemben, ami mindenképpen nehezíti a szakmai munka színvonalának 
folyamatos biztosítását vagy akár növelését. 

 További – kisebb mértékű – forrásbevonási lehetőség adódna a szülők aktivizálásával, 
érdekeltté tételével, de sok esetben ez a lehetőség elméleti szinten marad, hiszen a jelen 
gazdasági helyzetben és egyes vidéki térségekben a szülői háttér sokszor az egyes 
foglalkozások extra költségeinek biztosítására sem adott, komolyabb összegű támogatással 
tehát még kevésbé valószínű, hogy segíteni tudják az iskolákat. 

 A működés és a finanszírozás kapcsán visszatérő gondolat volt a fenntartóval való kapcsolat 
nehézkes alakulása, ami egyrészt a speciális ismeretátadáshoz szükséges pedagógiai 
szabadság korlátozásában, másrészt a finanszírozási nehézségek általánossá válásában 
jelenik meg. 

 A nemzetiségi iskolákat ugyanakkor segíteni kellene, hogy az intézmények és a 
pedagógusok szabályozottabb keretek között tudjanak együttműködni és tapasztalatokat 
cserélni, egyúttal nagyobb figyelmet kellene szentelni a kisebbségi ismeretek oktatására és 
a kisebbségi oktatási intézmények védelmére. 

 Mindezzel kapcsolatban érdemes lenne megfontolni az országos kisebbségi 
önkormányzatok szerepvállalásának erősítését a nemzetiségi oktatásban a helyi kisebbségi 
önkormányzatokkal szemben. 
A vezetői interjúkban született további észrevételek és javaslatok a PR10-ben találhatók 

részletesen és kivonatolva egyaránt.  
 
 
 

4.5.2. A pedagógusokkal végzett fókuszcsoportos beszélgetések 
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A fókuszcsoportos interjúk első szakaszában a tanárok a mai iskolás korú gyerekeket 
jellemezték mentalitás, érdeklődés, viselkedés, motiváltság, közösségteremtési igény, szociális 
nyitottság szempontjából. Vizsgált témánk tekintetében igen értékes anyag gyűlt össze, hiszen az 
interetnikus viszonyok tananyagon keresztül való megismertetése, illetőleg az elfogadásra, 
toleranciára való nevelés elképzelhetetlen állapotfeltárás nélkül. Kérdéseinkre a pedagógusok 
jellemezték a helyi interetnikus viszonyrendszert, az oktatásban való konkrét megjelenését, az erre 
vonatkozó tényleges gyakorlatot és módszertanokat, nagy hangsúlyt helyezve a saját tapasztalatok 
feltárására. A pedagógusok értékelték a változtatási lehetőségeket, végiggondolták a tananyag 
oktatásban betöltött helyét, szerepét és arányát.  

A pedagógusok egységes véleményeként fogalmazódott meg az a tény, hogy a diákok 
túlnyomó többségét erősen leköti a számítógéphez kapcsolódó lehetőségek világa. Hamis 
nyitottság ez, hiszen a fiatalok csak a maguk által választott ablakon hajlandók kilátni, az iskola 
tantárgyai által belátható világ zömüket nem érdekli. Meglepően sok pedagógus panaszkodik a 
gyerekek érdektelenségéről, felfogóképességük, memóriájuk beszűküléséről, önállótlanságról, 
ötlettelenségről stb. Szóba kerül a koncentrációképesség csökkenése, van olyan iskola, melyben a 
diákok figyelmét már csak 10-15 percre lehet lekötni. A helyzeten természetesen javíthat az 
infokommunikációs eszközök használata, az iskolán kívüli foglalkoztatások különleges fajtáinak 
sokasága, az egyre színesebb és egyre több vetített mozgó- és állókép, de a megoldás 
természetesen nem ezekben az eszközökben van. Az IKT-eszközök valóban gyors, modern és 
hatékony kiegészítői a tanulásnak, ám a tanulás kulcsa a jó pedagógus – és ez a gondolat ismét 
egyöntetűen leszűrhető a tanári beszélgetésekből. A jó pedagógus személyes kapcsolatokban adja 
át a világról szóló ismereteket. A személyes kapcsolat hiánya pedig a modern élet egyik 
legjellemzőbb és legfenyegetőbb jelensége. Összefoglalásunkban számtalan tanári mondatot 
idézhetnénk a gyermekek elmagányosodásának okairól és következményeiről. Nem véletlen, hogy 
a tanulók elsősorban közösségi élményeket és megnyilvánulási lehetőségeket keresnek, hiszen ez 
az, ami hiányzik, aminek megnyerése örömforrássá válhat.  

Véleményünk szerint a későbbi tananyagfejlesztésekben a fent leírt mentális-szociális 
folyamatokat figyelembe kell venni az összes tananyagfejlesztésben. Tapasztalataink szerint az 
oktatáspolitika igyekszik követni az információátadás technikájának rohamos fejlődését, sőt 
körvonalazódni látszik egy, a tudatos médiahasználatra nevelő oktatási egység (modul, 
modulhálózat). Az eredményes folytatás kizárólag az oktatás-nevelés két végpontjáról: az óvodai 
neveléstől és a tanárképzéstől kiindulva képzelhető el.  

Álláspontunkat a pedagógusi fókuszbeszélgetések határozottan támogatják. A tanárok, akik 
elégedetlenek az iskolások órai figyelmével és érdeklődésével, beszámolnak az iskolán kívüli 
foglalkozások sokaságáról és sikeréről. Eredményes oktatás megfigyelhetően ott folyik, ahol a 
nevetés és tanítás az óvodával kezdődik, nagyszerű példa erre a budapesti Horvát Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, melyben tanulni és tanítani is élmény lehet a 
nyilatkozatok alapján.  

A pedagógusok egybehangzóan állítják, hogy iskolájukban nincs intolerancia, nincs 
kirekesztő szándék, az eltérő nemzetiségű gyerekek nyitottak, befogadóak. Feltűnő azonban, hogy 
a tanárok kis része ennek a hátterében a közönyt látja. Az egymással kevésbé törődő tanulók 
azonban felfigyelnek az eltérő etnikai sajátosságokra, ha azt valamilyen módon megélhetik, 
élményszerűen kapják, akár kirándulás, cserediákok fogadása, akár népművészeti tevékenység 
végzése és bemutatása stb. kapcsán. Fontos megjegyezni, hogy az élményszerzést fontosabb 
fejlesztő és mozgató erőnek tartják, mint a tananyag bővítését. Többen hangsúlyozzák, hogy nem 
új tananyagra vagy többlettartalomra van szükség, hanem más módszerekre, melyek biztosítják az 
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élményszerzést, azaz a tananyagot képesek életre kelteni, egyben követik a modern kor 
változásait.  

A pedagógusi fókuszbeszélgetésekben is szóba kerül a tanulók túlfoglalkoztatottsága. Itt is 
téma a hon- és népismeret fölöslegessége, illetőleg a tantárgy beolvaszthatósága. Szóba kerül a 
mindennapos testnevelés megterhelő mivolta, ezzel szemben a néptáncot csaknem minden 
nemzetiségi iskola támogatja. (A nem nemzetiségiek nem feltétlenül.) A nemzetiségi iskolákban 
több nemzetiségi nyelvű vagy két tannyelvű tankönyvre lenne szükség.  

A fókuszcsoportos interjúk legfontosabb tapasztalatait az alábbi pontokba szedve 
foglalhatjuk össze: 

 A diákok körében az internet világa megkerülhetetlen, az infokommunikációs eszközöket 
készség szintjén használják, sokszor ők maguk mutatják meg egy-egy eszköz használatát a 
pedagógusoknak. 

 A gyerekeket rengeteg hatás éri, ezért figyelmük is elaprózódik, sokkal nehezebb lekötni őket, 
mint akár tíz vagy húsz évvel ezelőtt. 

 Amivel mégis meg lehet őket szólítani, az a fiataloknál a játék, felsőbb évfolyamokon pedig az 
élményszerűség, az új dolgok megismerésének lehetősége. A pedagógiai gyakorlat ezért sok 
esetben túllép a rendelkezésre álló tananyagokon, előírt tantárgyi tematikákon. Az 
infokommunikációs eszközök pedig a mindennapi tanításba is beépülnek. 

 Az élményszerzés adekvát módja a különböző pályázatokon, projektekben való részvétel, 
amelyek segítségével a gyerekek és a pedagógusok is inspiráló foglalkozásokon vehetnek részt, 
közvetlenül megismerve más nemzetiségű fiatalokat és tanárokat, a látogatások során más 
kultúrákat, életmódokat vagy éppen pedagógiai módszereket.  

 Ezek a programok nagyon nagy hatással vannak a gyerekek érdeklődésére, hosszú távon pedig 
vélhetően a személyiségük fejlődésére is. A pedagógusok pedig nem egy iskolában említették, 
hogy ilyen csereprogramok alkalmával ismertek meg a későbbiekben alkalmazott módszereket, 
vagy alakultak ki még szorosabb, akár testvériskolai kapcsolatok intézményi szinten. 

 A tanórai keretek kötöttsége miatt a tanórán kívüli foglalkozások során nagyobb szabadsága 
van a pedagógusoknak a más népek, nemzetiségek kultúrájának bemutatása, vagy éppen a 
magyarságtudat erősítése terén. Az iskolák rengeteg példát említettek az intézményi, helyi 
vagy regionális kezdeményezésű programokra, amelyek segítségével a toleranciára nevelés, az 
érzékenyítés vagy éppen a magyarságtudat átadása megvalósulhat. 

 Mindkét előbbi feladat nagyon fontos színtere a közoktatás, különösen azokban az iskolákban, 
ahol az eltérő szociális és anyagi háttér miatt a gyerekek olya családi háttérből érkeznek, amely 
nem támogatja megfelelően az iskolai közegbe való beilleszkedést, így nem rendelkeznek a 
megfelelő alapokkal vagy attitűddel ezeknek a kérdéseknek a vonatkozásában. A pedagógusok 
feladata ilyen esetekben a más nézőpontokra való rávilágítás, más vélemények bemutatása és 
megismertetése. 

 Az oktatás feltételrendszerét mindenképpen fejleszteni szükséges, legyen szó akár a diákok 
órai leterheltségének csökkentéséről, akár a tanári adminisztrációs feladatok leépítéséről. Az 
adminisztráció terén a pedagógusoknak elsősorban a beszámolási kötelezettségek, valamint a 
pályázati tevékenység kapcsán merülnek fel extra feladataik. A tanárok ezért szívesen fogadnák 
a fenntartó humán erőforrás kapacitásainak bevonását ezen teendők ellátására, ami által az 
oktató-nevelő tevékenységükre fordítható idejük növekedhetne. 

 Az elérhető tananyagok, tankönyvek, digitális tartalmak körét is szükséges lenne szélesíteni, 
ezen a téren is megteremtve a pedagógusok szabadságát. A finanszírozási lehetőségek 
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javításával pedig, ha nem is egyező mértékben, de kompenzálni lehetne a pályázati forrásoktól 
eleső közép-magyarországi iskolákat. 

A pedagógusokkal való fókuszbeszélgetések részletezését, illetőleg bővebb összefoglalását 
l. a PR 12 feladat leírásában. 

 

5. Harmadik résztevékenység: innovációk és kipróbálásuk 

 

5.1  Modulok és kipróbálásuk 

A pályázat során nyolc modul fejlesztése készült el, amelyek a következő tantárgyakat, 
illetve műveltségi területeket érintik: hon- és népismeret, földrajz, magyar nyelv és irodalom, 
valamint történelem. A modulok olyan 3–4 órás foglalkozástervek, amelyek tanórán kívüli 
tevékenységek keretében valósíthatók meg. Ilyen tanórán kívüli tevékenységek lehetnek például a 
tantárgyi szakkörök, témanapok, iskolanapok, osztálykirándulások, múzeumlátogatások. A 
foglalkozástervek megvalósítására kimondottan alkalmas rendhagyó iskolai ünnep keretében a 
Nemzeti Összetartozás Napja. 

A modulok egyik célja, hogy az egyes tantárgyak tananyagába integráltan jelenjenek meg 
olyan műveltségi tartalmak, ismeretek, amelyek alkalmasak az interetnikus viszonyok tanítására. A 
szakmai tartalmak érintik például az 1848/49-es szabadságharcot és forradalmat, a trianoni 
békeszerződést, a határon túli magyar nyelvterületek földrajzi jellemzőit, néprajzi ismereteket, a 
nemzetiségi és a határon túli beszélőközösségek nyelvi jellemzőit. A modulok célja emellett olyan 
példaszövegek kiválasztása és feldolgozása, amelyek megfelelnek az adott korosztálynak és 
életszerűvé teszik a tananyagot. Jellemző példaszövegek: mesék és eredetmondák, tárcák, lexikon-
szócikkek, térképek, táblázatok, diagramok, karikatúrák.  

A modulok összeállításának pedagógiai alapelveit a konstruktivista pedagógia és a kritikai 
gondolkodás fejlesztése határozta meg. A modulokban fontos szerepet játszik a diákok előzetes 
tudásának aktiválása, a jelentésteremtés, valamint a reflexió, amely többségében önálló 
szövegértési és szövegalkotási feladat formájában jelenik meg: előadás, poszter készítése, vita. A 
példaszövegekhez kapcsolódó feladatokban a fejlesztők törekedtek arra, hogy olyan kérdéseket 
fogalmazzanak meg, amelyek segítik az önálló vélemény kialakítását. 

A modulok módszertanában meghatározó szerepet játszanak a kooperatív technikák és a 
csoportmunka, amelyek kettős célt szolgálnak. Egyrészt lehetővé teszik, a feladatok párhuzamos 
megoldása miatt, hogy egyszerre több témakör is megjelenjen az adott órán, átfogóbb képet adva 
ezáltal a nemzetiségekről és a határon túli magyar közösségekről. Másrészt ezeknek a 
technikáknak, munkaformáknak az alkalmazása segít a szociális kompetencia, a tolerancia és az 
együttműködés fejlesztésében, hiszen pozitív kölcsönös függés jön létre a csoport tagjai között, 
csak akkor tudják végrehajtani a gyakorlatokat, ha mindannyian hozzátesznek a megoldáshoz. 

A modulok kipróbálása során számos tapasztalatot szereztünk: a diákok alapvetően 
nyitottan álltak a témához, szívesen fogalmazták meg a véleményüket akár a magyarsággal, akár a 
nemzetiségekkel kapcsolatban. Kimondottan élvezték az interaktív feladatok, amikor vagy a tanár 
mutatott be tananyagelemeket infokommunikációs eszköz segítségével, vagy pedig nekik kellett 
anyagot gyűjteniük az internetről a témával kapcsolatban. 

A kipróbálás két fontos szempontra hívta fel a figyelmünket. Az egyik, hogy sokszor 
nehézséget okoztak a diákoknak azok a feladatok, amelyekben feltételeztük, hogy már van 
előzetes tudásuk az adott témáról. A másik pedig, hogy sokszor szükség volt tanári magyarázatra, 
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kiegészítésre. Az óra menetét és tartalmát nagyban befolyásolták a pedagógus nézetei, 
toleranciája, hozzáállása. 
 

5.2. Jó gyakorlatok és kipróbálásuk 

A harmadik résztevékenységben összesen 20 jó gyakorlatot fejlesztettünk, amelyek a 
következő tantárgyakat, műveltségterületeket érintik: hon- és népismeret, földrajz, magyar nyelv 
és irodalom, történelem, művészetek. A jó gyakorlatok olyan 10–15 perces feladatokból állnak, 
amelyek a tanórai tevékenységben jelennek, meg és az egyes tantárgyak konkrét témaköreinek 
fejlesztési feladataiba integrálhatók. A jó gyakorlatok tartalmilag illeszkednek a kerettantervhez, 
elsősorban a témánál megjelenő tantárgyi kapcsolatokra építenek, és az egyes anyagrészek 
elmélyítését segítik azáltal, hogy más szemszögből is értelmeznek egy-egy gondolatot, tartalmat. 

A jó gyakorlatok az ismeretek átadása és alkalmazása mellett nagy hangsúlyt fektetnek a 
szociális kompetencia fejlesztésére és a toleranciára nevelésre. Emellett az egyes gyakorlatok más-
más fejlesztési területet céloznak: kiemelten jelenik meg a szövegértés fejlesztése folyamatos, 
nem folyamatos és kevert típusú szövegek segítségével; a szókincsbővítés mind a szakkifejezések, 
mind a hétköznapi nyelvhasználat terén; a tanulás tanulásának támogatása a különböző tanulási 
stratégiák megvalósításával (pl. térképelemzés, tollbamondás); a kritikai gondolkodás fejlesztése a 
véleményalkotásra és vitára ösztönző feladatokkal; valamint a digitális kompetencia fejlesztése a 
különböző IKT-eszközök használatával. 

A jó gyakorlatok különböző feladat- és művelettípusokat tartalmaznak: felismerés, 
azonosítás, következtetés, alkalmazás, reflektálás. A jó gyakorlatok között ismeretbővítő, 
összefoglaló és ellenőrző típusú gyakorlatok egyaránt szerepelnek. A gyakorlatok leírásánál külön 
egységet alkot a módszertani ajánlás, amely segít az adott gyakorlatot a különböző létszámú, 
eltérő háttértudású csoportokhoz illeszteni. 

A jó gyakorlatok összességében pozitív kritikát kaptak a kipróbáló tanároktól és diákoktól 
egyaránt. A diákok nyitottan álltak a feladatok megoldásához, szívesen próbálták ki a különböző 
módszereket, eszközöket. A tanárok véleménye szerint a gyakorlatok szervesen illeszkedtek az órai 
anyagba, nem esett nehezükre beépíteni az óra menetébe a feladatokat. A kipróbálás tapasztalatai 
azonban felhívták a figyelmet arra, hogy az instrukciók és a kérdések megfogalmazását 
egyértelműbbé kell tenni a feladat sikeres megoldása érdekében. 
 

5.3. Pilot továbbképzés 

A pályázat részeként egy 30 órás tanár-továbbképzés pilot verzióját valósítottuk meg, 
amely szakmai és módszertani képzést és segítséget nyújt abban, hogy a pedagógusok az 
interetnikus viszonyok tanítását a saját osztályterükben és iskolájukban is meg tudják valósítani. A 
képzés célja, hogy a magyarországi többségi és nemzetiségi iskolák tanárai, valamint a határainkon 
túli magyar nyelvű oktatási intézmények pedagógusai átfogó képet kapjanak a különböző Kárpát-
medencei közösségek világnézeti, kulturális, nyelvi sajátosságairól. A képzés a szakmai felkészülés 
mellett segíti azoknak a modern módszereknek az elsajátítását, amelyek segítségével a téma 
hatékonyan feldolgozható. A képzés módszertana alapvetően a konstruktivista pedagógia és a 
kritikai gondolkodás fejlesztésének alapelveihez igazodik, nagy hangsúlyt fektet a kooperatív 
technikák alkalmazására, a szövegértést fejlesztő gyakorlatokra, valamint a különböző 
infokommunikációs technológiák használatára. A képzés során olyan kidolgozott jó gyakorlatokkal 
és modulokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők, amelyeket könnyedén be tudnak illeszteni saját 
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oktatási gyakorlatukba, legyen szó tanórai vagy tanórán kívüli tevékenységről. A pedagógusok a 
képzés végére képesek lesznek olyan foglalkozástervek összeállítására, amelyek segítségével 
hatékonyan tudják tanítani a témát. 

A továbbképzés öt tematikus egységre bomlik: oktatási körkép és jogi háttér; a téma 
tanításának tantárgyspecifikus jellemzői; kooperatív technikák és interkulturális gyakorlatok, 
interaktív és multimediális tananyagok használata; tanulási eredmény alapú foglalkozástervezés. A 
tematikus egységek módszertana változatos, megjelenik a szakmai előadás, a vita, a csoportmunka 
és a kooperatív technikák. A résztvevők négy tematikai egységben közösen vesznek részt, egy 
tematikai egységet pedig a saját szaktárgyuknak megfelelően végeznek el. 

A továbbképzéshez mind a képzők, mind a résztvevők számára összeállítottunk egy 
szöveggyűjteményt, amely a téma tanításával kapcsolatos fontosabb dokumentumokat, 
tananyagokat tartalmazza. A szöveggyűjtemény érdekessége, hogy olyan interaktív és multimédiás 
anyagokat ajánl a pedagógusok számára, amelyek segítségével még hatékonyabbá, 
szemléletesebbé tudják tenni a téma tanítását. 

A pilot továbbképzés résztvevői pozitív visszajelzést adtak mind a képzés tartalmával, mind 
a képzés módszertanával kapcsolatban. Fontosnak tartották, hogy megoszthatták egymással a 
tapasztalataikat, jó gyakorlataikat, ezáltal inspirációt kaptak további tananyagok készítésére. 
Hasznosnak tartották a módszertani képzést is, felismerték, hogy a jól alkalmazott kooperatív 
technikák valóban működőképesek az osztályteremben, és jó hatással vannak az osztály 
hangulatára is. Az interaktív és multimédiás gyakorlatokat saját példákkal is kiegészítették. 
 

5.4. Összegző javaslatok 

A globalizáció, multinacionalitás, interkulturalitás, interetnicitás a 21. század kulcsfogalmai. 
A multikulturalitás áthatja mindennapjainkat: természetessé vált, hogy a munkahelyen, az 
iskolában, szórakozás közben, a nyaralásunk alatt eltérő nyelvű, kultúrájú emberekkel teremtünk 
vagy tartunk kapcsolatot. Az interetnikus ismeretek mintegy észrevétlenül válnak napi 
követelménnyé. Mindezek mellett önazonosságunk alapja a nemzeti identitásunk,a melyet mint 
életünk alapját és feltételét kell óvnunk és erősítenünk. A multinacionalitás és a nemzeti identitás 
természetesen nem egymásnak ellentmondó folyamatok. A multinacionalitás csakis határozott 
nemzeti identitás alapján fogadható el.  

A kettős vagy többszörös nemzeti identitás a többnemzetiségű országokban természetes 
jelenség. Magyarországon mint tipikusan befogadó és elfogadó társadalomban a különféle 
nemzetiségek eltérő nyelvét, kultúráját szokásaink és törvényeink szerint is engedjük és 
támogatjuk. Nemzetünk több lett más nemzetek által, mint ahogyan a magyarság is gyarapított és 
gyarapít más kultúrákat. Hazánk kulturális örökségének része a nemzetiségi-népi kultúra, nyelv, 
szokásvilág. Mindezt gyermekeinknek is igyekszünk átadni. Tankönyveink tartalmazzák mindazon 
tudástartalmakat, amelyek megismertetik a tanulóinkkal Magyarország nemzeti, nyelvi és 
kulturális sokszínűségét, a nemzetiségek magyarországi történelmét, elhelyezkedését, társadalmi 
körülményeit, jogait. Az ismeretek elfogadásra nevelnek, egyben megteremtik az értékek 
megőrzésének igényét.  

A magyarországi nemzetiségek megismertetésének főbb tantárgyai az anyanyelv és 
irodalom, a történelem, a földrajz, a hon- és népismeret, valamint a művészeti órák (ének-zene, 
rajz és vizuális kultúra, néptánc, médiaismeret). Kutatásainkban e tárgyak tartalomhordozóinak 
fejlesztésére vállalkoztunk. Fejlesztő javaslatainkkal, modulterveinkkel és jó gyakorlatainkkal nem 
az órai információk – már így is nehezen feldolgozható – számát igyekeztünk növelni, hanem a 
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tananyag minőségén igyekeztünk javítani. Két alapvető területet jelöltünk ki fejlesztési célul. Az 
egyik cél a tananyagok átadásának megújítása, olyan tanítási-tanulási eljárások megismertetése a 
tanárokkal, amelyek életszerűvé, motiválóvá, hatékonnyá teszik az adott tanórát vagy foglalkozást. 
Az eljárásmódok közül nagy hangsúlyt fektettünk a heurisztikus tanulásra, a konstruktivista 
pedagógiára, a kooperatív technikákra, a kritikai gondolkodás fejlesztésére. Olyan módszereket 
mutattunk be, amelyek nemcsak a tananyag átadását segítik, hanem hozzájárulnak a tanulók 
személyiségének fejlesztéséhez, identitásának kialakításához, az empátia és a tolerancia 
fejlesztéséhez.  A másik cél, hogy mind a nemzetiségekkel, mind a határon túli magyar 
közösségekkel kapcsolatban egységes képet alkossunk, a romantikus fogalmak helyett a megfelelő 
szakmai kifejezéseket közvetítsük tananyagainkban. A tananyagokat ezért egységes 
fogalomhasználat jellemzi, tartalmát tekintve hiteles példa- és forrásszövegekre támaszkodik. 

További javaslatunk az a tananyagfejlesztés, melyre kutatásunk nem vállalkozhatott, de 
tanári interjúinkban egyértelmű igény mutatkozott: a meglévők mellé, újabb kéttannyelvű 
tannyelvű tankönyvek és olvasókönyvek létrehozása, mellyel hozzájárulhatunk a különféle 
nemzetiséghez tartozó (kettős vagy többes nemzeti identitású) tanulóink magyartól eltérő nemzeti 
önazonosságának és nyelvének, kultúrájának megőrzése, fejlesztése, megerősítése.  
 

6. Legfontosabb források 

 

Kapcsolódó produktum megnevezése 

A Kárpát-medence népeinek, kultúrák együttélésével foglalkozó legfontosabb 20 publikáció 
feldolgozása előzetes szempontrend-szer alapján 

Kultúra és civilizáció viszonya, illetve jelentéstartalma 

Ma is időszerű Kornis Gyula idevonatkozó meghatározása: „A kultúra szó eredetileg ápolást, 
művelést jelent. Ahogyan a rómaiak agri cultura- ról, a földnek műveléséről beszéltek, éppúgy 
használták e szót átvitt értelemben a lélek ápolására, művelésére is. Cicero többször emlegeti a 
cultura animi-t. Ez tehát általában az ember lelki képességeinek kibontakoztatása, bizonyos 
tárgyakra való alkalmazása. Gyakran fölcseréljük a kultúra szót a civilizációval, pedig ez elsősorban 
nem a bensőre, a lélekre, hanem a külső-re vonatkozik. A civilizáció a társadalmi szerveződésnek 
az a foka, amikor valamely népnél már a társadalmi életnek bizonyos szabálykódexe kialakult…” 
(Kornis Gyula: Bevezetés a tudományos gondolkodásba. Budapest 1922, 248). A kultúrák egymásra 
hatása egyúttal a civilizációk egymásra hatását is jelenti, tehát nem csupán a (legfőképpen) fontos 
nyelvi nevelést, de a magatartásformák kölcsönös megismerését is jelenti. Még a felsőfokú képzés 
tartalmát is – legalább ötven százalékban – a nevelésnek kell kitöltenie. 

Előzetes (didaktikus) szempontrendszer 

A népek belső tagoltsága 

Az egyes népek az eltérő történelmi-földrajzi körülmények, az egyenlőtlen fejlődés miatt 
különböznek egymástól. 
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Sok országban megfigyelhető a jelentős belső tagoltság. Az angolok és a franciák is több 
népcsoportból fonódtak össze. A németek nyelvjárási szempontból annyira különböznek, hogy 
sokszor nem értik meg egymást. A belga megnevezés a flamandot és a vallont foglalja magába. 
Svájcban németek, franciák, olaszok és rétorománok élnek együtt. 

Más országokban a vallási megosztottság a jellemző.  

Az arab, a spanyol, és a portugál világ lakosai nyelvileg és vallásilag összetartoznak, ám a 
különböző országokban részben más-más gazdasági és politikai körülmények között élnek. 

A magyar nép népcsoportjai 

A magyar nép sem egységes, mivel kisebb-nagyobb népcsoportokra oszlik. A határokon belül élő 
magyarság belső tagolódása mérséklődik, míg a határokon túli magyaroké fokozódik. 

A honfoglaláskor a magyarság jórészt teljesen kitöltötte a Kárpát-medence területét, ezt nevezzük 
tömbmagyarságnak, de a magyar horizont nem ér véget a Kárpát-medencén belül sem. A nagy 
tömbökön kívül megkülönböztetünk kis tömböket, illetve szórványokat is. Korábban csak a 
moldvai magyarok voltak elszigetelve a magyar kultúrájú és nyelvű tömbtől.  

A magyarság a történelmi hatások ellenére sem szakadt szét, bár a török hódoltság elmúltával az 
ország központi területeire német és szlovák telepesek is érkeztek.  

A témához lásd később: Kósa ‒ Filep 1983. 

Tömb- és szórványmagyarság 

A környező népek folyamatos beköltözésével, különösen az utóbbi kétszáz évben a 
tömbmagyarság szélein szórványok, a magyarságról leszakadó, más nyelvekkel körülvett területek 
alakultak ki. Ezek a következők: 

- északon a Nyitra környéki Zoboralja, 

- délen a Dráva torkolata körüli Szlavónia, illetve újabb nép-csoportok Vajdaságban, 

- nyugaton az Alpok nyúlványainál Felső-Őrség, 

- délkeleten Erdély egyes népcsoportjai.  

A magyar nagy-, közepes és kistájak 

A kulturális-nyelvjárási tagolódás alapján a Kárpát-medencében nagy-, közepes és kistájakat 
különböztethetünk meg. A néprajzi felfogás a következő nagytájakat tartja számon: 

- Dunántúl, 

- Kisalföld, 

- Felföld, 

- Alföld,  

- Erdély, 
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- Bukovina-Moldva. 

Ezen belül további (egy megyére vagy egy megye egy tájára ki-terjedő) közepes és (egy vagy 
néhány falura kiterjedő) kistájakat említhetünk meg.  

A közepes tájak sokszor megyényi területek. A történelmi Magyarország 63 vármegyéjéből 20‒25 
tekinthető külön tájnak és népcsoportnak. Ilyen például Bihar, Somogy, amelyek tovább 
osztódhatnak: Belső- és Külső-Somogyra. 

A kistájakat, falucsoportokat összekapcsolhatja egy plébánia, ura-dalom vagy közigazgatási 
központ. Így tartjuk számon Nógrádban a Hollókő-Lóc-Rimóc faluhármast, avagy a zalai Hetés 
falvait. Brassó közelsége alakította külön táji csoporttá Hétfalut. A táji (földrajzi) keret is 
összekapcsolhat falvakat, pl. Kemenesalja, Galga-mente, Rábaköz, Sárköz, Tisza-vidék, sőt Közép-
Tisza-vidék. 

Egy-egy táji közösséget összekapcsolhat népi jellemző is (származás, kiváltságok). Kiváltságaikat, 
külön jogaikat szinte a máig számon tartják a határt őrző (gyepűvédő) őrségiek (11. sz.), székelyek 
(12. sz.), a letelepedő és beilleszkedő kunok és jászok (13. sz.), valamint a hajdúk (15. sz.).  

3.5. A magyar nyelvjárások 

A térnek mint létezési dimenziónak a következménye a nyelv és a nyelvhasználat területi 
tagolódása, azaz a nyelvjárások kialakulása. A magyar nyelvjárási nagytájak részben egyeznek csak 
meg a kulturális szempontból meghatározott magyar népcsoportokkal. A nagyobb nyelvjárási 
egységek a következők: 

- nyugat-dunántúli, 

- közép-dunántúli-kisalföldi, 

- dél-dunántúli,  

- dél-alföldi, 

- palóc, 

- Tisza-Körös-vidéki, 

- északkeleti, 

- mezőségi, 

- székely, 

- moldvai. 

Természetesen a nyelvészek is megkülönböztetnek a nagyobb nyelvjárási egységeken belül 
kisebbeket. Például a dél-dunántúli nyelvjárási egységen belül található Ormánság és Zselic helyi 
nyelvjárása.  
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A kulturális és nyelvjárási különbségek ellenére a magyarság kultúrája és nyelve páratlanul 
egységes. Minden magyar nyelvjárás minden beszélője megérti egymást. Kevés olyan nyelve van a 
Földnek, amely területileg ennyire nem különül egy egymástól.  

A magyarországi nemzetiségek létrejötte, kultúrájuk őrzése 

A két szomszédos nép (nemzet) nem csupán a magyar, de sok tekintetben egymás civilizációjától 
és kultúrájától elütő képet mutat. Az évszázadok során Magyarországra több népcsoport képvi-
selői menekültek, illetve költöztek be az üresen maradt vagy a háborúk nyomán megüresedett 
területekre. Az együttélésből kulturális kölcsönhatások származtak. Magyarország a 20. század 
elejéig soknemzetiségű ország volt. Az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződés a 
nemzetiségek java részét és mintegy 3 millió magyart is elcsatolt Magyarországtól. A mai 
Magyarországon a nemzetiségek létszáma csekély, ám kultúrájuk megőrzése ennek ellenére fontos 
feladat. A kultúra megőrzését szolgálják a nemzetiségi önkormányzatok, a nemzetiségi 
anyanyelvek kutatása és oktatása. Ahol lehet az anyanyelvű oktatás és vallásgyakorlat, rádió- és 
televízióműsor, a különféle szervezetek és rendezvények, és természetesen a néprajzi kutatás, és 
ennek nyomán a népi kultúra felélesztése, fenntartása is. 

A mai magyarországi nemzetiségek kultúrája sokszor alig észre-vehetően különbözik csak a 
környező magyarok kultúrájától. 

Magyarországon élő nemzetiségek 

Németek 

Legalább ezer éve van kapcsolata a magyaroknak a németekkel. Az első német betelepülők 
iparosok, bányászok voltak. Külön jogokat kaptak az erdélyi szászok és a felvidéki (szepességi) 
cipszerek. A 18. században a török hódoltság után a kipusztult magyarság helyére nagy tömegű 
német bevándorló érkezett. Ők a Dunántúli-középhegységben, Tolna és Baranya megyében 
telepedtek le. A német nyelvterület különböző részeiről érkeztek, a magyarok sváboknak nevezik 
őket. Tolnai és baranyai területüket „schwäbische Türkei”-nak (sváb Törökországnak) is hívják. A 
németek sokféle ipari ismerettel (s ezzel párhuzamosan szakszó-kinccsel is) gazdagították a magyar 
kultúrát és nyelvet. Munkaszeretetük, szorgalmuk sokszor példa a magyarok számára. Jelenlegi 
számuk 200 ezer lehet.  

Szlovákok 

A magyarok és a szlovákok szoros kulturális közösségben éltek. A török pusztítás után nagyobb 
számban telepedtek le északról dél-re. Az új szlovák telepesek elsősorban Komárom, Veszprém, 
Nógrád, Pest és Békés megyébe költöztek. A magyar nyelvbe számos szláv, azon belül szlovák szó 
érkezett. A magyarországi szlovákok száma ma kb. 100 ezerre tehető.  

Cigányok (romák) 

A mintegy fél évezred alatt, keletről több csoportban érkező, többféle nyelvjárást és nyelvet 
beszélő cigányságot (saját elnevezésük: roma = emberek) nehéz lenne egyetlen nemzetiségnek 
nevezni. Többségük magyarul beszél. Nincs egyetlen cigány nyelv, hanem többféle, egymástól 
elkülönülő nyelvjárás létezik. A nagyobbak: beás, lovari, oláhcigány. A cigányok a környező népek 
számára sok hasznos tevékenységet láttak el. A hagyományos cigány foglalkozások megszűnőben 
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vannak. Jó néhány cigány szó bekerült a magyar nyelvbe: csaj, csávó, lóvé, manus. A cigány kultúra 
sok elemét a világ magyar kultúraként tartja számon (pl. cigányzene). A cigányok száma – 
különböző becslések alapján – 200-500 ezer fő között lehet.  

Románok 

A románok a 12. században jelentek meg Erdélyben. A mai Magyarországon, Gyula környékén 
élnek kisebb számban románok.  

Délszlávok 

A délszláv megnevezés több népet jelöl. A mai Magyarországon Szentgotthárd környékén hét 
településen élnek a vendek, gyakorlatilag a szlovénok, akik fő közvetítői a pannon kultúrának.  

A magyarok a horvátokkal évszázadokig szövetségben éltek. A mai Magyarországon a Dráva 
mellett és Szombathely környékén élnek kisebb számban horvátok. 

A török elől menekültek Baja környékére a bunyevácok, Pécs környékére a bosnyákok, valamint a 
Duna menti nagyobb településekre (Ráckeve, Szentendre, Komárom) a szerbek. 

A horvátok több, egymástól mindkét tekintetben, sőt nyelvileg is kisebb-nagyobb mértékben 
eltérő közösségekben éltek. Később, 1202. után alakult ki az a magyar-horvát politikai és részben 
civilizációs egység, amely a perszonálunió alapját képezte. Tanulságos e témakörben Hadrovics 
László 1944-ben megjelent munkája a magyar-délszláv szellemi kapcsolatokról. A magyar nyelvi 
hatásról külön nem szükséges szólni, annyit azonban tudunk, hogy jó nyolcszáz esztendő alatt kb. 
ezer magyar szó volt ideig-óráig használatos mind a horvát privát, mind pedig a hivatalos nyelv-
használatban (végrendeletek, leltárak, egyéni levelezés, törvény-szövegek nyelve stb.). A horvát-
szerb (szerbhorvát) nyelvről el-mondható, hogy mesterségesen létrehozott kommunikációs esz-
köz volt. 

A horvátok első, szervezett nyelvi önállósodási, s ezzel együtt részben magyarellenességet 
propagáló politikája a 19. sz. végétől fokozatosan bontakozott ki, s ennek nyomai tankönyveikben 
ma is jelen vannak. Magyar részről ilyen kifejezett ellenséges viszonyról sem szépirodalmi, sem 
tudományos munkák nem tanúskodnak. Igen hasznos és eredményes lesz a horvátországi 
tankönyvek, valamint a magyarországi irodalom- és nyelvkönyvek áttanulmányozása. Ezen a 
területen van a legtöbb tennivaló. 

Nyelvi kapcsolatok 

Nyelvjárások, köznyelv, nemzetiségi nyelvek, szomszédos nyelvek.  

Areális, interetnikus kapcsolatok, jövevényszavak.  

Nyelvi konvergenciák.  

Az areális nyelvészet adaléka 

Areális (területi) nyelvészet felfogása szerint az adott földrajzi tájon együttélő népek nyelvek (és 
nyelvi kultúrák) hasonulnak: átadnak és átvesznek lexikai elemeket, sőt szintaktikai elemeket is. A 
magyar nyelv ilyen szempontból az úgynevezett kárpáti vagy Duna-táji régióba tartozik, és a 
környező szláv, újlatin és germán nyelvekkel alakított ki szoros kapcsolatot. 
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Az ebbe a körbe tartozó fontosabb kutatások a következők:  

- areális nyelvészeti tanulmányok,  

- jövevényszavak (kölcsönszavak) – különösen nyelvtörténeti, illetve filológiai 
megközelítésben,  

- nyelvi-internetnikus kutatások,  

- nyelvi érintkezések stb.  

Különösösen gazdag magyar nézőpontból a jövevényszavak kutatása: a magyar nyelv szláv, román, 
német stb. jövevényszavai.  

Az bizonyos, hogy szomszédos népeinkkel (nemzeteinkkel) csak egymás kultúrájának és 
civilizációjának megismerésével tudunk megfelelő kapcsolatot kiépíteni, majd ápolni. A kultúra 
megismerése magában foglalja, az irodalomban, a zenében, a képzőművészetben, 
filmművészetben stb. lehetőség szerinti legalaposabb tájékozottságot, a civilizáció pedig az egyes 
népek (nemzetek) történelem folyamán kialakult viselkedéskultúráját. E kettős célnak felelt meg 
kiválóan a szerb (de magyarul kiválóan tudó) Sava Babić Mađarska civilizacija (Magyar civilizáció) 
című rövid terjedelmű, de minden olyan alapismeretet tartalmazó munkája, melyet a velünk 
rokonszenvet tápláló szerb értelmiségnek szánt. Hasonló céllal készült Nyomárkay István Szláv 
szomszédaink című könyve is. 

• Balázs János (szerk.): Nyelvünk a Duna-tájon. Budapest, Tankönyvkiadó, 1989. 

• Hadrovics László: Magyar és déli szláv szellemi kapcsolatok. Budapest, Magyar Szemle 
Társaság, 1944. 

• Handbuch der Eurolinguistik. Herausgegeben von Uwe Hinrichs. Wiesbaden, Harrasowitz 
Verlag, 2010. 

• Nyomárkay István: Anyanyelvi ébredés és hagyomány ná-lunk és szomszédainknál. 
Kisebbségkutatás könyvek. Lucidus Ki-adó, 2002. 

• Nyomárkay István: Szláv szomszédaink. Budapest, Akadé-miai Kiadó, 2013.  

• Babić, Sava: Mađarska civilizacija. Belgrád, Centar za geopoetiku, 1996. 

A kötet az európai kultúra tudatos műveléséről szól, amely amellett, hogy kiemeli az elvi kérdést, 
egyrészt elengedhetetlennek tartja a szomszédos nyelvek közötti saját anyanyelven való kap-
csolatok kialakítását, és célként az angol nyelv túlsúlyának kiküszöbölését is említi. 

Az areális nyelvészeti kutatások továbbfejlesztése: 

• Pusztay János: Közép-Európa nyelvi konvergenciatáj. Fejezetek a nyelvi egységesülés 
vizsgálatához. Szombathely, Dissertationes Savariensis, 2003.  

Ebben különösen fontos a Közép-Európa egységes a szókészletben (mutatványok a szólások és 
közmondások, valamint a szóösszetételek köréből című fejezet, 19-29. o.) 

Egy konkrét nyelvtani vizsgálat:  
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• Pusztay János (szerk.): Egységesülési folyamatok Közép-Európa nyelveiben (igekötő 
vizsgálatok). Szombathely, 2001.  

Pusztay a magyar nyelv jellegének meghatározásába bevonja az areális szempontot is.  

A magyar nyelv: szibériai nyelvtanú + finnugor alapszókincsű + közép-európai nyelv.  

Az interkulturális nyelvészet adaléka: 

Az interkulturális kommunikáció a kultúrák közötti kommunikációs érintkezést (kapcsolatot, 
áthatást) vizsgálja.  

Alapvető szakirodalom: 

• Hidasi Judit: Interkulturális kommunikáció. Budapest, Scolar Kiadó, 2004. (2. kiadás)  

Nemzetközi kommunikáció könyve: 

• Hidasi Judit: Szavak – jelek – szokások. Budapest, Windsor Kiadó, 1998. 

A könyv nemzeti kulturális alapon mutatja be 17 ország illetve nemzet kommunikációs szokásait. 
Érdekes módon, hiányzik a magyar-román, magyar-szlovák, magyar-osztrák stb., vagyis a 
szomszédos népekkel kapcsolatos interkulturális kommunikáció le-írása, aminek elkészítése fontos 
lenne pedagógiai szempontból is.  

A Kárpát-medencei nyelvpolitika, nyelvstratégia adaléka: 

• Benő Attila, Péntek János szerk.: A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve. 
Dunaszerdahely, Gramma Nyelvi Iroda, Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Kolozsvár, 2011.  

A további szakirodalom tematikai csoportosítása:  

A magyar népcsoportok iskolai szintű leírása:  

• Balázs Géza: Hon- és népismeret. Magyar népcsoportok, ha-zai nemzetiségek. (5‒6. osztály, 
B. változat). Celldömölk, Pauz-Westermann, 2006. 

A magyar nép táji tagolódása: 

• Kósa László ‒ Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 1983. 

A magyar népcsoportok tudományos-ismeretterjesztő leírása:  

• Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 
1986. 

• Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza. Buda-pest, Gondolat Kiadó, 1989. 

Konkrét néprajzi kapcsolatok: 

• Viga Gyula: Gazdasági kapcsolatok hagyományos formái. A Felföld és a Magyar Alföld táji 
kapcsolatainak néprajza. Debrecen, Debreceni Egyetem, 2007. 
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A hagyományos és az átalakuló magyar népi kultúra: 

• Tarján Gábor: Folklór – Népművészet – Népies művészet. Kalauz a magyar 
népművészethez. Budapest, Nemzeti Tankönyv-kiadó, 2005.  

Kulturális antropológiai témájú szakirodalom: 

• Boas, Franz: Népek, nyelvek, kultúrák. Budapest, Gondolat, 1975. 

• Bausinger, Hermann: Interkulturális igények és kulturális identitás. Kultúra és közösség, 
2002., 6. évf. 3, 101—108. 

• Boromisza Dávid: Az interkulturális félreértés kutatásának fő irányzatai. Szociológiai 
szemle, 2003 (4), 76-87. 

• Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák, avagy a nyelv antropológiája. Budapest, Tinta 
Kiadó, 2004. 

• Cs. Czachesz Erzsébet: A multikulturális neveléstől az inter-kulturális pedagógiáig. 
Iskolakultúra, 2007. (17. évf.) 8—10, 3—11. 

• Dankó László: Személyes kommunikáció interkulturális kon-textusban. Marketing & 
Management, 2005. (38-39. évf.), 86—95. 

• Földes Csaba: ’Interkulturális kommunikáció’: koncepciók, módszerek, kérdőjelek. 
Fordítástudomány 9 (1) (2007) 14—39. 

Hidasi Judit (1989): Kommunikáció idegen kultúrákban. Budapest, Külkereskedelmi Főiskola. 

• Knipf Erzsébet – Komlósi László: Egynyelvűség és többnyel-vűség, interkulturalitás és 
multikulturalitás. Modern filológiai köz-lemények, 2002. (4. évf.) 1, 44—53. 

• Sapir, Edward: Az ember és a nyelv. Budapest, Gondolat Ki-adó, 1971. 

• Balázs Géza: Az antropológiai nyelvészet mint kulturális ideológia. In: Bárdosi Vilmos 
(szerk.): Világkép a nyelvben és a nyelv-használatban. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 19—30.  

• Serpell, Robert: Kultúra és viselkedés. Gondolat Kiadó, Budapest, 1981. 

• Descola—Lenculud-Severi-Taylor: A kulturális antropológia eszméi. Osiris-Századvég, 
Budapest, 1994. 

Történeti/történelmi szakirodalom: 

• Dezső Lipót: Mit tanítanak rólunk a külföldi iskolákban? Dunántúli Nyomda, Szombathely, 
1928. 

• F. Dárdai Ágnes – M. Császár Zsuzsanna (2006): Magyar történelem és földrajz tankönyvek 
Balkán-képe. In: Iskolakultúra. XVI. évfolyam, 7-8. szám, 179-191. 

• Gyimsei Mihály (2010): Emlékezetkiesés? Cigányság a történelemtankönyvekben. In: 
Mentor. XII. évfolyam, 3. szám, 32-33. 



28 

• Hornyák Árpád (2009): A szerb történelemkönyvek magyarságképe a 20. század második 
felében. In: Hornyák Árpád – Vitári Zsolt (szerk.): A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben 
a 20. században. Kutatási füzetek 14. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 509-525. 

• Kaposi József – Száray Miklós (2005): Forrásközpontú történelem – tevékenységközpontú 
történelemtanítás. In: Szabolcs Ot-tó (sorozatszerk.): Történelempedagógiai Füzetek 20. A Magyar 
Történelmi Társulat Tanári Tagozata és az ELTE BTK kiadványa, Budapest. 77-81. 

• Katona András – Sallai József (2002) A történelem tanítása (Tantárgy-pedagógia 
összefoglaló). Tankönyvkiadó. 

• Katona András (2010): A Trianon-kép változásai az utóbbi háromnegyed évszázad 
történelem tankönyveiben. In: Kaposi József – Katona András (szerk.): FORTITER ET CONSTANTER. 
A hetvenesztendős Závodszky Géza köszöntése. Nemzeti Tankönyvki-adó, Budapest. 201-216. 

• Kratochvíl, Viliam (2008): A multiperspektivikus történelem-tankönyvek módszertani 
sajátosságairól. In: Új Pedagógiai Szem-le. LVIII. évfolyam, 11-12. szám, 211-221. 

• Kratochvíl, Viliam (2010): Multiperspektivikus módszerek a történelemtankönyvekben (A 
„másik” narratívájához). In: Limes. XXIII. évfolyam, 4. szám, 81-86. 

• Romsics Ignác (1998): Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép-és Délkelet Európában a 
19. és 20. században. Napvilág Ki-adó, Budapest. 

• Szabolcs Ottó (1990): Külföldi tankönyvek magyarságképe. Tankönyvkiadó, Budapest. 

• Unger Mátyás: A történelmi tudat alakulása középiskolai történelemkönyveinkben. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1976. 

• Vajda Barnabás (2009): Multiperspektivitás mint a magyar-szlovák közös történelemkönyv 
alapja. In: Új Pedagógiai Szemle. LIX. évfolyam, 1. szám, 95-101. o.  

• Vajda Barnabás (2010): A közös magyar-szlovák történelem tankönyv történelemdidaktikai 
kérdéseiről. In: Könyv és Nevelés. XII. évfolyam, 1. szám, 70-77. 

• Vajda Barnabás (2010): A magyar-szlovák közös történelem a korszerű 
történelemtankönyvek kontextusában. In: Limes. XXIII. évfolyam, 4. szám, 77-80. 

• Závodszky Géza (1993): Nemzeti előítéletesség internacionalista kötelességből. 
Iskolakultúra. 3. évf. 15-16. sz. 7-14.  

• Závodszky Géza (1996): Sztereotípiák, előítéletek a tan-könyvekben. Módszertani Lapok. 
Történelem. III. évfolyam, 1-2. szám, 31-34.  

 

Módszertan: 

• Hagyományátadás. Módszertani segédanyag. Honismeret, különszám, 2010. 

Hagyományátadás: az óvodában, az iskolában, a pedagógusképzőben, a szakkörökben, az iskolán 
kívül, segédanyagok, pl. Sz. Bányai Irén: A személyes történelem. 



29 

• Torgyik Judit – Karlovitz János Tibor: Multikulturális nevelés. Budapest, Bölcsész 
Konzorcium. 2006. 

• Tusa Cecília: A multikulturális nevelés létjogosultsága és szükségessége az Európai Unióban 
é.n. http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=218 (utolsó megtekintés: 2015. április 27.) 

• Skutnabb-Kangas, Tove: Oktatásügy és nyelv. Regio. Kisebbség, politika, társadalom: 3. 
1998. http://www.epa.hu/00000/00036/00033/pdf/01.pdf (utolsó megtekintés: 2015. április 17.) 


