
 
 
 
 
 
 

Falvak – kultúrák I. 
A csángó kultúra 

 
 

Kompetenciaterület:  
Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 

 
 

 12. évfolyam 
 
 

Programcsomag: Toleranciára nevelés 
 
 

A modul szerzője: Maksa Katalin 
 

Címlapkép: szkc212_01_00 
 



MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 17-18 évesek 
Ajánlott időkeret 3 × 45 perc 
A modul közvetlen célja Az identitás fogalmának mélyítése, árnyalása. Ismerkedés a Moldvában és Gyimesben élő magyarok: a 

csángók hosszú évszázadokon át megőrzött kultúrájával, a csángók sajátos problémáinak megértése. 
A modul témái, tartalma Témák:  

Identitás: család, hagyomány, magyarságtudat; kapcsolatok: szolidaritás, felelősség, kommunikáció; 
társadalom: kisebbség, esélyegyenlőtlenség; konfliktus: másság; életmód: életérzés, érzelmek, művészetek; 
világkép: hit, értékek; kultúra: interkulturalitás, népcsoportok  
Tartalom: 
Az anyaországtól távol élő magyar néprajzi csoport, a moldvai és a gyimesi csángók kultúrája, története, 
településeik, népköltészetük, szokásaik, nyelvjárásuk, viseletük, szőtteseik és hímzéseik; az erdélyi, a 
moldvai magyar és a román kultúra egymás mellett élése, egymásra hatása. 

Megelőző tapasztalat Magyar nyelv és irodalom, Ember és társadalom műveltségterületek népköltészettel, néprajzzal foglalkozó 
témái 

Ajánlott továbbhaladási irány Falvak – kultúrák II. modul 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Önismerettel összefüggő kompetenciák: autonómia, identitás, hitelesség 
Önszabályozás: törődés, tekintet másokra, nyitottság 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információgyűjtés, információk rendszerezése 
Társas kompetenciák: empátia, szolidaritás 
A NAT-hoz: Ember és társadalom, Magyar nyelv és irodalom, Művészetek (ének-zene, vizuális kultúra) 
Tantárgyakhoz: történelem, társadalomismeret, magyar nyelv és irodalom, honismeret, osztályfőnöki óra 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: Falvak – kultúrák, II. (szkc212_02), „Árvácska”: Mit jelent szegénynek, kiszolgáltatottnak 
lenni? (szkc207_03), „A világ létra, amelyiken az egyik fel, a másik lemegy” (szkc209_03), Együtt a Kárpát-
medencében (szka208_27), Akiken átléptek az országhatárok (szka210_36) 

Támogató rendszer Az I. Magyarországi Csángó Fesztivál. [k n.] [h. n.], 1991 
Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza. Gondolat. Budapest, 1989 
Balladák filmje, I. rész. Rendezők: Gulyás Gyula és Gulyás János. Hunnia Filmstúdió, 1983–1989 
Beke György: Csángó passió. Európa Könyvkiadó. Budapest, 1988 
Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I-II. Magyar Művelődési Intézet. Budapest, 1994 
Budai Ilona: Fúvom a dalt. ISBN 963 0294621 
Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. Magvető. Budapest, 1987 
Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Magvető. Budapest, 1976 



Gazda József: Hát én hogyne siratnám… Szent István Társulat. Budapest, 1993 
 Kallós Zoltán: Balladák könyve. Magyar Helikon. Budapest, 1977 
Kós Károly: Csángó néprajzi vázlat. In: Tájak, falvak, hagyományok. Budapest, 1976 
Kós Károly: Irodalom. Építkezés. Lakásbelső. Fazekasság. In: Moldvai csángó népművészet. Budapest, 1981 
Magyar néprajzi lexikon (főszerkesztő: Ortutay Gyula). Akadémiai Kiadó. Budapest, 1987 
Szentimrei Judit: Szőttesek, varrottasok, hímzések. In: Moldvai csángó népművészet. Budapest, 1981 
Uram, irgalmazz nekünk. Moldvai magyar szentes énekek és imádságok, archív felvételek Kallós Zoltán 
gyűjtéséből 

 
 
Módszertani ajánlás 
 
A Balladák filmje I című filmszociográfiában emberi hangok, mozdulatok, élő emberi kapcsolatok hitelesítik az évszázadokon át megőrzött 
csángó kultúra értékeit, a hagyomány erejét. A csángó népdalokból a legjellemezőbbek és a legszebbek közül került válogatás a modulba. A 
csángó családról készült fotó művészi abban az értelemben is, hogy rajta a tekintetek és a mozdulatok jól tükrözik a hagyományos családi 
kötelékek tartalmát, illetve mélységét. A foglalkozásterv a moldvai csángók kultúrájáról szóló szövegekben minden fontos területet 
(településföldrajz, történelem, népköltészet, nyelvjárás, szokások, tárgyi kultúra) igyekszik érinteni. Egyik különlegességét adja a modul 
anyagának, hogy a csángók 20. századi történetébe csángó emberek személyes vallomásai alapján is betekinthet a modul felhasználója. 
A modul három egymást követő tanórán valósítható meg.  
A terem elrendezése legyen alkalmas a csoport-, a páros és a frontális munkára egyaránt. A Balladák filmje I. című filmszociográfia első 30 perce 
ajánlott megtekintésre. A filmnézés idejét nem tartalmazza a modul időterve; ezt valamely korábbi időpontban érdemes elvégezni, és megkérni a 
tanulókat, hogy a foglalkozásig gondolkodjanak a látottakon. A csoportmunkában végzett filmelemzés után a csoportok az osztály előtt 
összegezzék a közös elemzés legfontosabb gondolatait. Hozzájárulhat a termékeny szellemi környezet megteremtéséhez, ha csángó művészeti 
tárgyakat, ezekről készült fotókat, rajzokat, könyveket, Erdélyt és Moldvát ábrázoló térképet helyezünk el a teremben. A filmszociográfia, a 
népdalok, a személyes vallomások, a fotók egy-egy jól kiválasztott részletének pedagógusi kiemelése érzelmileg is mélyebben megérintheti a 
csángó kultúrával foglalkozó diákokat. A népdalok szövegei és kottái Bodza Klára és Paksa Katalin könyvében eredeti hangfelvétel-
mellékletekkel jelentek meg. Ezek is felhasználhatók a modul megvalósításakor. A moldvai csángó kultúra részletesebb megismerésénél a 
plakátokra az adott résztémára vonatkozó kulcsszavakból, rövid megállapításokból álló vázlatos összefoglaló kerüljön.  
 
A feladatok a projektmódszer keretében is jól megoldhatók, ha a diákok már jártasak a módszerben.
 
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban 
 
Az összegző részben a hagyományos paraszti kultúráról való közös gondolkodás készíti elő a Falvak – kultúrák II. modul tevékenységeit.  



Az értékelő részben az összegzést, a témához, a megismertekhez való egyéni viszonyulás tudatosítását és kifejezését tartjuk fontosnak.  
 
A modul mellékletei 
 
Tanári mellékletek 
 
P1 – A csángók 
P2 – Ismertető a Balladák filmje című dokumentumfilmről 
P3 – Szempontok a filmelemzéshez 
P4 – Szempontok a csángó családról készült fotó elemzéséhez 
 
Diákmellékletek 
 
D1 – Csángó himnusz szövege és kottája (d1) 
D2 – A csángó családról készült fotó (d1) 
D3 – Források a moldvai csángó kultúra tanulmányozásához (d2) 
D4 – Képek a moldvai csángók életéről (d2) 
D5 – Vallomásrészletek a csángók 20. századi történetének sorsfordulóiról (d2) 
D6 – Csángó népdalok szövege és kottája (d1) 


	 

