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Falvak – kultúrák I.
A csángó kultúrA

A modul szerzője: Maksa Katalin
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moDulvázlat

Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngoláS, A fEldolgozáS ElőKéSzíTéSE

I/a házi feladat 

A tanulók előzetesen csángó balladaváltozatokat 
gyűjtenek ismert és ismeretlen balladamotívup-
mokhoz.

Kapcsolódás korábbi 
ismeretekhez

Egyéni munka – házi 
feladat

Kallós Zoltán: Balll
ladák könyve

I/b A csángó szó értelmezése

A A tanár röviden ismerteti a modul témáját, elmap-
gyarázza a csángó szó jelentését.

5 perc

A modul céljának megp-
ismerése

Frontális munka – 
tanári ismertetés, 
magyarázat

P1 (A csángók)

I/c A Balladák filmje című dokumentumfilm egy részletének megtekintése és elemzése

A A tanulók véletlenszerűen csoportokat alakítap-
nak. Néhány szempont szerint csoportmunkában 
elemzik a javasolt filmrészletet.
A csoportok a filmelemzési szempontokat a film 
megtekintése előtt kapják meg.

30 perc

Filmművészeti alkotás 
befogadása
Érzékenység más kulp-
túrákban élő emberek 
értékei, szokásai iránt

Csoportmunka – 
elemzés, megbeszélés

P2 (Ismertető 
a Balladák filmje 
című dokumenp-
tumfilmről)
P3 (Szempontok 
a filmelemzésp-
hez)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

I/d Csángó népdal tanulása

A Az osztály a tanár irányításával a Csángó himnuszp-
szal foglalkozik. Amennyiben lehetséges, a kotta 
segítségével megtanulják elénekelni.
Más esetben a szöveget értelmezik az előző csop-
portokban. Ehhez a tanár a következő szempontop-
kat adja a csoportoknak:
A csángó magyarok milyen sorstudata bontakop-
zik ki a népdal szövegéből? (Hazátlanság, magukp-
ra hagyatottság, az anyanyelvhasználat ellehetet--
lenülése, idegen elnyomás, a Magyarországhoz 
tartozás erős érzése, hit Isten áldásában, segítsép-
gében.)

15 perc

Népdaltanulás Egész osztály együtt – 
irodalmi mű tanulása

Csoportmunka – megp-
beszélés

D1 (A Csángó 
himnusz szövege 
és kottája)

B A Csángó himnusz megtanulása, utána beszélgep-
tés következik, amelyet a tanár kérdése indít: 
A csángó magyarok milyen sorstudata bontakozik 
ki a népdal szövegéből?
A tanár koordinálja a beszélgetést, segíti a tanulóp-
kat a következők megfogalmazásában:
Hazátlanság, magukra hagyatottság, az anyap-
nyelvhasználat ellehetetlenülése, idegen elnyo--
más, a Magyarországhoz tartozás erős érzése, hit 
Isten áldásában, segítségében.

20 perc

A himnusz és az identip-
tás kapcsolata
Önreflexió
Empátia

Egész osztály együtt – 
beszélgetőkör
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a Moldvai csángó család – fotóelemzés

A A tanulók csoportokban egy csángó családról 
készült fotót elemeznek. A tanulók megbeszélik, 
összegyűjtik benyomásaikat a fotóról, majd a csop-
portok egymással is megosztják gondolataikat. 
A tanár a megadott szempontok szerint vezeti a 
megbeszélést.

10 perc

Fotóművészeti alkotás 
befogadása, elemzése

Csoportmunka – 
művészeti alkotás 
elemzése, megbeszélés

Egész osztály együtt – 
megbeszélés

D2 (Egy csángó 
családról készült 
fotó)

P4 (Szempontok 
a csángó családp-
ról készült fotó 
elemzéséhez)

II/b A moldvai magyarság kultúrájának megismerése

A A csoportok a moldvai csángó kultúrát ismerik 
meg szövegek, fotók, rajzok, ábrák alapján:
1. csoport: Moldvai csángó települések;
2. csoport: A moldvai csángók története;
3. csoport: Csángó népköltészet, a csángó nyelvp-
járás;
4. csoport: Csángó fazekasság, csángó szőttesek.
A különböző témákat a diákok érdeklődésükhöz, 
készségeikhez, képességeikhez igazodva választ--
hatják ki. A csoporttagok elosztják egymás között 
a melléklet témáit (D3), majd közös plakátot készíp-
tenek; a képeket is használják (D4). 

35 perc

A csángó kultúra tanulp-
mányozása, értékeinek 
tisztelete
Kultúrateremtő tényep-
zők megismerése

Kooperatív tanulás – 
szakértői mozaik, plap-
kát

D3 (Források a 
moldvai csángó 
kultúra tanulmáp-
nyozásához)

D4 (Képek a mold--
vai csángók életép-
ről)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

II/c Csángó történelmi sorsfordulók megismerése vallomások tükrében

A A tanulók párokat alkotnak. Gazda József Hát én 
hogyne siratnám… című munkájából készült válop-
gatást tanulmányozzák, aláhúzással kiemelve a 
lényeget. Kiválasztanak egypegy szövegrészt, amep-
lyet érdekesnek, fontosnak találnak.
A párok felolvasnak a kiválasztott részletekből. 
A páros munkában végzett szövegértelmezés egyp
egy gondolatának ismertetése is feladat lehet.

15 perc

Érzékenység más embe--
rek problémái, sorsa, 
érzelmei, gondolatai 
iránt
Egyéni viszonyulás 
kifejezése
Lényegkiemelés

Páros munka – szöp-
vegértelmezés

Egész osztály együtt – 
a vallomások megszóp-
laltatása

D5
(Vallomásrészletek 
a csángók 20. száp-
zadi történetének 
sorsfordulóiról)

II/d Csángó népdal tanulása

A A tanár kiosztja a pároknak a „Párosító”, „Jaj de 
szépen szól egy harang”, „Esti ének” című dalop-
kat (egy párnak csak egyfélét). A párok a népdalok 
szövegében a csángó kultúráról tanultak tükrözőp-
dését vagy új elemeket keresnek. 
A párok visszamennek korábbi csoportjukba, és 
kiegészítik a plakátokat.

10 perc

Érzékenység a népda lok 
jelképei, gondolatp és 
érzelemvilága iránt

Páros munka – népp-
dalszöveg értelmezése

B A „Párosító”, „Jaj de szépen szól egy harang”, „Esti 
ének” című dalok közül az osztály kiválasztja a 
legjobban tetszőt.
Énekelni szerető, jó hangú diák vagy a tanár vezep-
tésével az osztály megpróbálja megszólaltatni 
vagy megtanulni a dalt.

15 perc

Népdaltanulás
Érzékenység a népda lok 
jelképei, gondolatp és 
érzelemvilága iránt

Egész osztály együtt – 
daltanulás

D6 (Csángó népp-
dalok szövege és 
kottája)



14	 szocIálIs, életvItelI és környezetI kompetencIák	 tanárI

Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

III. Az új TARTAloM öSSzEfoglAláSA, EllEnőRzéS éS éRTéKEléS

III/a A megismert témához való egyéni viszony kifejezése

A A csoportok megbeszélik a tanultakat a tanár segíp-
tő kérdései alapján:
„Voltpe előzetes tapasztalatod, tudásod, élményed 
a csángó kultúráról? Hatottpe rád, illetve hogyan 
hatott rád a csángó kultúra tanórai megismerése?”

10 perc

Egyéni viszony tudatop-
sítása, kifejezése

Kooperatív tanup-
lás – szóforgó, 
csoportszóforgó

III/b A helyi néprajzi tájegység kultúrájának felfedezése

A A tanár otthoni feladatot ad a tanulóknak, melyp-
lyel folytathatják, ill. tágíthatják ismereteiket, és 
amely kapcsolódik a Falvak – kultúrák II. modulhoz: 
a tanulók keressék a hagyományos paraszti kultúp-
ra jellegzetességeinek tükröződését a helyi néprajp-
zi tájegység kultúrájában. 
A helyi tájház, néprajzi kiállítás, néprajzi magánp-
gyűjtemény megtekintése is lehetséges. Ezt csop-
portosan is meg tudják látogatni. Ez esetben egyezp-
tetik a látogatás időpontját.

5 perc

Rendszerező képesség
Összefüggések feltárása

Frontális osztályp-
munka – házi feladat 
kiadása
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

B A tanár tanácsokat ad a tanulóknak a követkep-
zőkhöz: amennyiben lehetőség van, teremtsenek 
kapcsolatot csángó emberekkel, a csángó kultúra 
kutatójával. Találkozzanak, beszélgessenek velük, 
és jegyezzék le az információkat. Ebből a későbp-
biekben az osztály vagy kisebb munkacsoporp
tok közös dokumentációt készítenek, amelyhez a 
modul mellékleteit, illetve a foglalkozáson készült 
plakátokat is használhatják.

5 perc

Nyitottság más kultúrát 
képviselő emberek iránt
Empátia
Kommunikáció

Frontális osztálymunp-
ka – házi feladat
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P1

A csángók

A székelyektől különvált népcsoportok összefoglaló neve. A szó 
valószínűleg az elvándorol, elszakad jelentésű ige származéka. Csánp-
góknak nevezik elsősorban a moldvai magyarokat. Így hívják a 
Csíkszékből a közeli Tatros folyó völgyébe költözött magyarokat, a 
gyimesi csángókat, a Brassó melletti Hétfaluban élő magyarságot, 
a hétfalusi csángókat.
(A Magyar Néprajzi Lexikon nyomán)

P2

Ismertető a Balladák filmje című dokumentumfilmről

Gulyás Gyula és Gulyás János Erdélyben készült filmszociográfiája 
Kallós Zoltánról és az erdélyi magyar népi kultúráról. A rendezők 
a film címét a Balladák könyvére utalva választották. 1983 és 1988 
között készítették, kísérve Kallós Zoltánt Mérában, Gyimesben, 
Kalotaszegen, Csíksomlyóban, Sárvároson, Válaszúton, Vistán: a 
Mezőségtől Moldváig, ahonnét a Balladák könyvének nagyobb része 
származik. A film nem nagy ünnepi alkalmakat mutat be, hanem 
emberi sorsokat, élethelyzeteket, közösségi kapcsolatokat, beszélp-
getéseket.

P3

Szempontok a filmelemzéshez

1. csoport
Hol, milyen falvakban élnek a gyimesi csángók? Milyen földrajzi 
környezetben? Mi a fő foglalkozásuk? Mit mutat be a film a gyimesi 
csángók életének természeti környezetéből, lakóépületeiből?

2. csoport
Mi jellemzi a balladák világát a gyűjtött csángó balladák alapján? 
(Csend, sok hallgatás; tömör, sűrített, jelképes beszéd; keserűségek, 
mély fájdalmak kifejeződése.) A balladák világa hogyan jelenik 
meg a filmben?

3. csoport
Melyek voltak Kallós Zoltán néprajzkutatói pályájának legfontop-
sabb állomásai?
Milyennek mutatja be a film Kallós Zoltán személyiségét? (Elhivap-
tottság, természetes emberség, emberszeretet, a folklór iránti mély 
érdeklődés sugárzik belőle.)

4. csoport
Milyen jellemző ruhadarabjai vannak a csángó asszony öltözetép-
nek? Miért válnak egyéniséggé a csángó asszonyok a dokumenp-
tumfilmben? Miről szól a filmrészletben elhangzó keserves ének?

tanárI melléklet
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5. csoport
Milyen közösségi szokást örökített meg a film megtekintett részlep-
te? Miért kezdődik ezzel a filmszociográfia? Mi lehetett a rendezői 
koncepció? A közösségi szokások bemutatásakor a csángó közösség 
milyen tipikus alakjai figyelhetők meg?

P4

Szempontok a csángó családról készült fotó elemzéséhez

Kiket, milyen öltözetben, arckifejezéssel, testhelyzetben ábrázol 
fotó?
A fotó hogyan tükrözi az egymással való kapcsolatukat?
A hagyományos paraszti kultúra milyen értékei, szokásai figyelhep-
tők meg a fotón? 
Miért művészi fotó ez az alkotás?






