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Absztrakt
A tanulmány a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskõrösi Közoktatási Intézményében 2008-ban mûködõ
Romano Zsanipe projektet mutatja be a projektoktatás keretein belül.

Az intézményben tanuló roma fiatalok körében a legnagyobb problémát a pályaválasztás jelenti. Ez az idõszak
az érintett tanulók szempontjából a legkritikusabb. Nõ a hiányzások száma, csökken a tanulási motiváció. Az
elmúlt évek tapasztalatai arra ösztönözték a pedagógusokat, hogy keressék azokat a lehetõségeket, módszereket,
amelyek erõsítik az általuk alkalmazott metodikák hatását, megakadályozzák akár egyetlen tanuló lemorzsolódását
is. Segítik õket abban, hogy eredményesen továbbtanuljanak. A tanulmányban egy sikeres projekt bemutatása
történik meg, amelynek eredményessége azt mutatja, hogy az elkezdett úton érdemes továbbhaladni.

Kulcsszavak: tanulásban akadályozott tanulók, roma kultúra, projekt, örömforrás

Elõzmények
Intézményünkben évekkel ezelõtt gondot és problémát jelentett, hogy a hátrányos
helyzetû tanulásban akadályozott roma tanulóink egy része nem járt rendszeresen
iskolába, ennek következtében magas volt a lemorzsolódási arány.

A probléma megszüntetésére vezettük be a Lépésrõl lépésre programot az alsó
tagozaton. A program sajátosságaira jellemzõen másfajta pedagógusszerepet követelt a
kollegáktól, segítõ tanulási környezetet, újfajta tanulásszervezési eljárásokat, fejlesztõ
értékelést, szorosabb együttmûködést a szülõkkel, valamint meghatározott rituálékat, és
mindezeket elsõsorban a projektoktatásra építve. 

A program hazai gazdája az Ec-Pec Alapítvány, amely akkreditált, kiegészítõ, és
speciális képzésekkel gondoskodott a Lépésrõl lépésre pedagógus- és trénerképzésrõl,
a módszertani rendszer folyamatos továbbfejlesztésérõl és a program nemzetközi szak-
mai minõségbiztosításáról. Tevékenységi körükbe az integrált intézményfejlesztés mellett
a szakmai közösségépítés, új módszertani segédanyagok megjelentetése, a halmozottan


Tartalom



270

hátrányos helyzetû fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása és antidiszkri-
minációs, az integrált nevelés eszközrendszerének megerõsítését célzó tevékenységek
is tartoznak. Az alapítvánnyal kapcsolatot ápoló iskolákat regionálisan szervezett
Lépésrõl Lépésre Módszertani Központok fogják össze Budapesten, Miskolcon, Gödrén,
Kiskõrösön és Pécsett.  

A programra jellemzõen a pedagógus minden gyermeket megbecsül, minden gyer-
mek sikerében hisz, a pozitívumokra  és  az egyéni képességekre épít.

Amikor a Lépésrõl lépésre programot elõször az alsó tagozaton bevezettük, a
képzések hatására a program egy-egy elemét beépítettük a felsõ tagozatos magyar és
történelem óráinkba is.

Így került sor a kiskönyv szerkesztésére, valamint a reggeli pozitív üzenet küldésére is.
A felsõ tagozatos tanulók nyitottak voltak az új iránt, sõt azt tapasztalhattuk, hogy

sokkal eredményesebbé vált a mindennapi munkánk, mint korábban. 
Külön öröm volt számunkra, amikor az Ec-pec Alapítvány a felsõ tagozatos pedagó-

gusoknak hirdetett többnapos tréninget. Megragadtuk a kínálkozó alkalmat, és többen
részt vettünk ezen a képzésen, amely meghatározónak bizonyult mindennapjainkban.

Már a képzésen érlelõdött bennünk az a lehetõség, hogy egy történelmi projektet
megvalósítsunk a tanulóinkkal. A tréning után a vonaton zötykölõdve ötletroham for-
májában hozzá is láttunk egy terv készítéséhez. Persze így utólag, igen kezdetleges volt
ez a terv, de a nagy értéke abban rejlett, hogy team-munkában készült.

A mai napig emlékezetes az elsõ projekt kivitelezése, amely óriási sikert aratott mind
a diákok, mind a szülõk körében. Nem utolsósorban nekünk, pedagógusoknak is igen
megtetszett, hiszen örömforrást nyújtott minden érintett számára.

Elõször csak egy osztályban indítottuk be a projektet. Természetesen a munkaközös-
ség tagjai érdeklõdéssel szemlélték, mi is történik ebben az osztályban. Bemutató órákat
tartottunk, a projektzárón az érdeklõdõk részt vehettek. 

Mindez megágyazta a projekt elterjedésének lehetõségét, s a következõ évben már
több osztály is belefogott ebbe az eredményes munkába.

Ehhez társult a tantestület felkészítése a projektben való együttmunkálkodásra. Szá-
mos tréninget, továbbképzést szerveztünk az iskolában, amely segítette a projekt
kivitelezésének hatékonyságát és eredményességét.

Természetesen a szakirodalomban való tájékozódás is fontos volt. Mindannyian, akik
továbbtanultunk, az információkat továbbadtuk a mikrocsoportok számára. A szakiro-
dalmi könyveket kölcsönadtuk. Az internet is jó lehetõséget biztosított ismereteink bõ-
vítésére.

A tanórai projektek mellett elkészültek az egyhetes projektek, valamint a tanulást
kísérõ projektek is.

A projekt
Mindezek után vizsgáljuk meg a projekt fogalmát, azok típusait, valamint a projekt
készítésének a lépéseit.

A projekt valamely összetett, komplex, gyakran a mindennapi életbõl származó
téma, a feldolgozásához kapcsolódó célok, feladatok meghatározása, a munkamenet, az
eredmények megtervezése, az eredmények prezentálása. A téma felvetése és a témával
való foglakozás a gyerekek valódi önállóságán alapul, a pedagógusok mint szakértõk
szerepe ennek az önállóságnak a segítése (NÁDASDI 2003).
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Hortobágyi Katalin (2002) meghatározása: A projekt egy sajátos tanulási egység,
amelynek a középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerûen a probléma
megoldása, hanem a lehetõ legtöbb vonatkozásoknak, összefüggéseknek a feltárása,
amelyek a való világban az adott problémához kapcsolódnak.

A pedagógiai projekt fogalmát sokan sokféleképpen próbálták meghatározni, de egy
dologban a legtöbben egyetértettek: ez nem csak tanulási technika, hanem a gyerekek
nevelésének, személyiségfejlesztésének komplex, hatékony eszköze. 

Lényege, hogy az elméleti ismeretek meghallgatása, azok megtanulása helyett a ta-
nulók a szükséges ismereteket maguk tárják fel, osztják meg egymással. A folyamatban
mindenki a saját képessége, adottsága szerint vesz részt.

A cél a produktum létrehozása. Tehát a tanulás olyan folyamat, amely során az
ismeretekrõl az ismeretek megszerzésére helyezõdik át a hangsúly.

A tanítást kísérõ projekt
A tanulási idõszakon kívül valósul meg. Kapcsolódhat a tananyaghoz, de lehet attól
teljesen független. Hátránya, hogy háttérbe szorulhat, mivel a tanórákra való felkészülés
idõszakában történik a megvalósítása. Ezért elõfordulhat, hogy nem kellõ aktivitással
vesznek részt a gyermekek. Esetleg a tanórákon történõ teljesítés romlását eredmé-
nyezheti, ha a projekttéma megvalósítása érdekesebb, mint az órákra való felkészülés.
Megfelelõ témaválasztással, pedagógusi együttmunkálkodással, esetleg külsõs szak-
ember bevonásával viszont nagy segítséget jelenthet az ismeretszerzésben, begya-
korlásban, ismeretek elmélyíttetésében. Jelen esetben a Romano Zsanipe (Cigány
tudás) projekt során. A roma kultúra ismeretét azonban csak olyan ember közvetítheti
hitelesen, aki maga is roma származású, így a projekt sikerességében kulcsszerepet
Kunhegyesi Feró festõmûvész játszott.

A projektoktatás feltételei
Ahhoz, hogy egy tanítást kísérõ projekt eredményesen megvalósulhasson, alapvetõ kri-
térium a pedagógusok tájékozottsága a projektpedagógia témakörében. A nem kellõ-
képpen elõkészített, tervezett, lebonyolított projekt kudarchoz vezethet gyermek, peda-
gógus, támogató számára.

Rendkívül fontos a pedagógus-szerep megváltozása. Facilitátorként, szükség szerint
moderátorként kell a folyamatban részt vennie. A projekt nem tûri el az ismeretközlõ,
ellenõrzõ, frontális osztálymunkát vezénylõ pedagógusi szerepet.

Az elõkészítéstõl a tervezésen, a megvalósításon keresztül segítõje a folyamat ered-
ményessége érdekében.

A mûvész és pedagógus nem a tekintélyre épít, hanem egy kialakított jó munka-
kapcsolaton keresztül, a kölcsönös tisztelet elvének alkalmazásával dolgozik együtt a
gyermekekkel. 

Nélkülözhetetlen a tanulók valódi ismerete az adott témában. A projektben részt-
vevõ szakembereknek ismernie kell, hogy a gyermekek milyen képességekkel, adott-
ságokkal rendelkeznek, melyek az erõsségeik, milyen területen igényelnek segítséget.

Jelen esetben ki az, aki szívesebben rajzol, vagy inkább fogalmaz. Tudnia kell, hogy
hogyan tudnak csoportban dolgozni, kik azok, akik egyénileg teljesítenek jól. 



272

A projekt megvalósítása team-munka – mind a pedagógusok és a mûvész, mind a
tanulók részérõl. Eredményesen lebonyolítani csak akkor lehet, ha a csoportban tevé-
kenykedõ pedagógusok, szakemberek mindegyike részt vesz a folyamatban. A projekt-
ben 4 fõ szakember vett részt, Viedner Mónika projektvezetõ, Kunhegyesi Ferenc,
Kvalla Gábor és Markó Ibolya.

A projektkészítés lépései

A téma, a cél meghatározása

A projektkészítés elsõ lépcsõfoka a téma, a cél meghatározása. Ez oly módon valósult
meg, hogy a roma irodalom és kultúra, valamint képzõmûvészet megismerését jelöltük
ki témaként. Célként a minél szélesebb körû esélyek biztosítását, az önmegvalósítás
képességének kialakítását határoztuk meg. Építettünk a közös élményre és a feldolgo-
zandó anyagokra.

Nagyon fontos volt, hogy a projekt megvalósítását külsõ résztvevõk is segítsék. Így
szükséges a szülõk bevonása, esetleg olyan felnõtteké, akiknek munkája, érdeklõdése
kapcsolódik a tervezett anyagfeldolgozáshoz. Már a témaválasztásnál kértük részvételü-
ket, támogatásukat. Ez levél formában valósult meg, de lehet szülõi értekezlet során is,
vagy célzott felkéréssel.

Projektindító levélben meghatároztuk a projekt kezdõ és záró idõpontját, és a szülõk
aktivitását kértük a tanulói kutató- és gyûjtõmunkák során, valamint a kiskönyvek
írásában való közremûködésüket. Jeleztük a projektzáró helyszínét, pontos idõpontját,
ahol a gyermekeik alkotásait megtekinthetik. A levelet a projektben közremûködõ pe-
dagógusok írták alá. 

A sikeres munka elengedhetetlen feltétele a nyilvánosság. Olyan eseményt kellett
tervezni, ahol a produktumok bemutathatók, különösképpen a hozzátartozók, szülõk,
nagyszülõk, testvérek, rokonok is megtekinthetik a tanulói munkákat.

Így esett a választás arra, hogy az Országos Felfénylõ Szavak Szavalóverseny ideje
alatt – amelynek minden évben Kiskõrös biztosítja a helyszínt –, a kiskõrösi mûvelõdési
házban egy tárlatlátogatást szervezzünk, amelyet nemcsak a szülõk, de az ország külön-
bözõ pontjairól érkezõ pedagógusok, diákok és szülõk, valamint a helyi lakosok is meg-
tekinthették. 

A tervezésnek egy fontos momentuma az eszköz- és anyagszükséglet számbavétele.
Születhetnek nagyon szép tervek, de ha a megvalósításuk a megfelelõ tárgyi lehetõsé-
gek miatt nem történhet meg, következménye a projekt eredményességének csökke-
nése lehet. Ezért számba vettük mindazt, amire a folyamat során szükségük lehet.

A következõ feladat az idõterv elkészítése volt. Meg kellett határozni, hogy mennyi
idõt szánunk a projekt megvalósítására, a részfeladatokat ezen belül mikorra kell elvé-
gezni a tanulóknak.

Az idõkeret természetesen nem merev, a megvalósítás során történt változások az
idõtervezést is módosíthatják. Ez nem azt jelenti, hogy a végtelenségig el lehet húzni
egy projektet, esetleg lerövidíteni. A módosításnál mindig szem elõtt kell tartani a kitû-
zött célt, ennek függvényében kell a változtatásokat elvégezni. A mindennapi gyakor-
latban a módosítást a lehetõségek is behatárolják. Például pályázati pénzbõl meg-
valósult projekt esetén ügyelnünk kellett a határidõre is, hogy a projekt elszámolása is
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korrekten megvalósulhasson. A Romano Zsanipe projekt is pályázati forrásból valósult
meg. 

Az elkészült idõtervet a résztvevõk számára jól értelmezhetõ formában, mindenki
számára elérhetõ helyen megjelenítettük. Ez azért fontos, hogy a feladatok vállalását
követõen a gyermekek saját idõtervüket is elkészíthessék, ütemezhessék a munkájukat,
és határidõre elvégezhessék.

Nemcsak a tanulóknak, hanem a pedagógusoknak is szükséges idõtervet készíteni.
Különösen fontos a tanórát követõ projekteknél a team-megbeszélés, hiszen az ered-
ményes munka rendkívül összehangolt tevékenységet igényel. A gyakorlat azt bizo-
nyítja, hogy a mindennapi munka során kevés idõ marad a szakmai beszélgetésekre, a
problémák tisztázására, ezért szükséges a team-megbeszélés rendszeressége, amelyet
ebben a projektben is érzékelhettünk.

A következõ feladat a tervezés, amelynek során az elsõ lépés a téma altémákra bontása,
majd a részterületek meghatározása:. 

Téma: Romano Zsanipe (Cigány tudás)
Altémák: Roma történelem, irodalom, képzõmûvészet

Ezt követõen a részterületekhez tevékenységi formákat rendeltünk, amelyek változa-
tosak, a gyermekek adottságaihoz, képességszintjéhez megfelelõek, fejlesztõ jellegûek,
differenciálásra adnak lehetõséget.

Ilyen volt a kutató-, gyûjtõmunka, interjúkészítés, dramatizálás, összehasonlítás,
makett- és tablókészítés, rajzolás, festés, egyéb technikák kipróbálása.

Törekedtünk az elõkészítõ munka során a fejlesztendõ kompetenciák, készségek,
képességek tervezésére, meghatározására is. 

Példa a tervezésre:

Roma történelem, irodalom Roma képzõmûvészet

Tartalom Tevékenység Készségek,
képességek

Tartalom Tevékenység Készségek,
képességek

A roma 
nyelvrõl
A cigány nyelv-
csoportok, azok
jellemzõi, a ci-
gány nyelv
rokonai

Mozaik, cso-
portbemutató,
villantókártya

Szövegértés,
szóbeli kifejezõ-
készség, egy-
másra való
odafigyelés

Ismerkedés a
magyarországi
roma képzõmû-
vészek alkotá-
saival

Frontális mun-
ka, csoport-
munka, mû-
elemzés

A színek,
formák, a
kompozíció
elemzése

Népköltészet
Mesék, balla-
dák, eredet-
mondák

Kutatómunka,
szövegfeldolgo-
zás, dramatizálás

Szövegértés,
szóbeli kifejezõ-
készség, írásbeli
kifejezõkészség,
lényegkiemelés

Emberábrázolás Frontális,
egyéni

Arányok,
formák
leképzése

1. táblázat: 1. hét terve
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2. táblázat: 10. hét terve

A projektmunka megkezdése elõtt tájékozódtunk a tanulók tevékenységformával kap-
csolatos elvárásairól.

Az elvárásfát abban a teremben függesztettük ki, ahol a projekttel kapcsolatos többi
dokumentáció is megjelenítésre került. Végsõ reflektálásra a záráskor, értékeléskor
került sor. 

A Romano Zsanipe projektben a következõ területeken fogalmaztak meg elvárásokat
a tanulók:
– elvárásom önmagammal szemben
– elvárásom csoporttársaimmal kapcsolatosan
– elvárásom a projekttel kapcsolatban
– elvárásom a tanáraimtól
A projekt indításának az utolsó lépcsõfoka a vállalások megtétele. A tanulók egyénileg,
csoportosan, párban feladatokat választottak. 

A választásnál nagyon kellett ügyelni arra, hogy képességeiknek, adottságaiknak
megfelelõ mellett döntsenek. Ne legyen túl nehéz, de könnyû sem, amit különösebb
erõfeszítés nélkül megcsinálhatnak. Ebben az esetben arra kellett motiválni az
érintetteket, hogy gondolják át újra választásukat, javaslatokkal, megfelelõ érvekkel kell
segítséget nyújtani, hogy a helyes döntés megtörténjen. 

A projekt megvalósítása
A megvalósítás örömteli folyamat volt a gyermekek, pedagógusok számára egyaránt. 
Ennek okai:
– Folyamatosan biztosítottuk a lehetõ legnagyobb tanulói önállóságot a tanári facili-

tátor szerep fenntartásával.
– Az egyéni, a csoportos, a páros feladatvégzést végig figyelemmel kísértük. Moti-

vációként a pozitívumokra való építést, az erõsségek kiemelését alkalmaztuk.
– A tervezettek szerinti pedagógus-team és tanulói megbeszélésekre került sor.

Roma történelem, irodalom Roma képzõmûvészet

Tartalom Tevékenység Készségek,
képességek

Tartalom Tevékenység Készségek,
képességek

Munka és
munkaerõpiac
A romák
munkaerõpiaci
lehetõségeinek
alakulása

Látogatatás a
Munkaügyi
Központba

Kérdéskultúra
fejlesztése,
hivatalos helyen
való viselkedés,
emlékezet

Hagyományos
roma zene, tánc
keresése
képzõmûvészeti
alkotásokon

Frontális,
csoportos

Megfigyelõ-
képesség,
mûelemzés 

Elõítélet,
rasszizmus

Fogalomértelme-
zés csoportban,
megbeszélés
nagycsoport-
szinten,
gyûjtõmunka

Elfogadás,
tolerancia,
egymás
tisztelete, az
erõsségek
felismerése

Roma zenészek,
táncosok
megjelenítése

Egyéni munka Fantázia,
arányok,
elrendezés,
színek
használata
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– Problémás helyzetekben beavatkoztunk.
Két tevékenységi kör párhuzamos lebonyolítása valósult meg. 

Az elsõben a roma történelemmel, a roma irodalommal, hagyományokkal foglalkoz-
tak a diákok gyógypedagógus vezetésével, aki alapfokú lovari nyelvvizsgával rendelkezik.

Tanulóink többségének csak minimális, vagy egyáltalán nincs ismerete népének
történelmérõl. Nem vagy keveset tudnak arról, hogy milyen sok roma ért el nagyszerû
eredményeket kitartással, szorgalommal.

A roma történelem az 1300-as évektõl került feldolgozásra a meghatározó idõszakok
kiemelésével. A roma irodalommal való ismerkedéskor mind a népköltészet, mind a
mûkötészet legjellemzõbb alkotásainak elemzése valósult meg. Roma nyelvû versekkel,
prózai szövegekkel ismerkedtek. Témaként szerepeltek a hagyományos, ma már kiha-
lófélben lévõ roma foglalkozások. Elemeztük az elõítéletet, a rasszizmus fogalomkörét.
Összehasonlítottuk a különbözõ történelmi idõszakok oktatását és abban a romák
helyzetét.

A másik tevékenységi kör a roma képzõmûvészet. A foglalkozásokat roma festõmû-
vész tartotta. A tanulókat a roma képzõmûvészet alkotásaival megismertette, és segített
kibontakoztatni a gyermekek tehetségét. 

Két technikával foglalkoztak a diákok, grafikát és pasztellt használtak.
A munkák témáit a projekt témakörei adták, így megrajzolták a számukra kedves tör-

ténelmi eseményeket, személyeket, vagy verset illusztráltak. Megismerkedtek Szentand-
rássy István roma grafikus-festõmûvésszel, megismerkedtek a mûvész munkáival, élet-
útjával. 

Az órai projekthez hasonlóan itt is alkalmaztunk kooperatív technikákat (mozaik, ke-
rekasztal, kettõs kör, villantó kártya, szóforgó, háromlépcsõs interjú stb.), felhasználtuk
mindazon ismereteket, amiket az órákon elsajátítottak.  

Segítette és motiválta a tanulókat, hogy a megvalósítás során eredményesen elvég-
zett feladataik nyilvános megjelenítése megtörtént az iskola folyosóján, amelyet az
érdeklõdõk bármikor megtekinthettek.

Feró a foglalkozáson
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A projekt zárása, értékelése

Projektzárás

A projekt befejezésének a nyilvános eseménysora a tervezett projektzáró, ahol a végzett
munka összegzõdik. A feldolgozott téma alapján egy kiállítással zárult a projekt a
kiskõrösi mûvelõdési házban, ahol a diákok bemutathatták az általuk készített rajzokat,
festményeket, kutatásaik eredményeit. A kiállítást Feró nyitotta meg. 

A projektzáróra meghívtuk a diákok szüleit, hozzátartozóit s mindazokat, aki bekap-
csolódtak, segítettek a megvalósításban. Az eseményen a helyi kábeltévé stábja is jelen
volt, így kellõ  nyilvánosságot  biztosítottak a kiskõrösi lakosság felé, akik megismer-
hették ezáltal az intézményben folyó munkát, a tanulók erõsségeit, a bennük rejlõ érté-
keket. A kiállítás során lehetõség nyílt arra is, hogy az érdeklõdõk kérdéseket fogalmaz-
zanak meg a diákok számára, melyre szívesen válaszoltak is. 

A városi kiállítás után a diákok az iskola projektfalára is elhelyezték a remek-
mûveket, hogy az intézménybe járó tanulók és felnõttek megtekinthessék.

A projektzáró után a diákok megfogalmazták véleményüket a programmal kap-
csolatosan, amelybõl egyet bemutatunk.

A tanárok is értékelték a projektben végzett munkájukat radardiagram segítségével.
Végezetül ismerkedjünk meg Kunhegyesi Feró gondolataival, amelyet a projekttel

kapcsolatosan fogalmazott meg:
„Elsõ alkalommal féltucat könyvvel állítottam be az osztályba. 
Az arcokon döbbenet. Egy cigány ír és fest?! Naná! Nem hinném, hogy otthon volna

könyvespolc, s rajta a kötetek cigány szerzõktõl. A programban megismerhették az öreg
Cholit, Hontalant, Pélit, Szentandrássyt. Festõ- és költõóriások.

Egy-egy vers felolvasásakor, vagy Péli és Szentandrássy képeinek láttán ott volt a
büszkeség az arcukon. Hej! Nemcsak bokjit sütni és kannázni tudunk!

Ezeknek a kis embereknek az identitását igen is helyre kell hozni. 
Azt gondolom, ha egy roma tanult és nem látszik rajta származása, leggyakrabban

letagadja azt. Viselkedésére a magyarázat egyszerû: nem tudta egészségesen megélni a
roma identitását.

Beszélgetõ kör



Az oktatást a romáknál tényleg az alapok-
nál kell kezdeni: vissza kell adni az em-
beri méltóságukat.

Sok iskolában lenne szükség „romano
zsanipére”. Minden településen ott van-
nak azok a felnõtt romák, akik szívesen
segítenék a pedagógusok munkáját egy jó
program létrehozásában. A kérdés az,
felismerjük-e õket?”

„Homlokomon két aranypánt van, 
Egyik magyar, másik cigány.
S ezt senki el nem veheti tõlem.”
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