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MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 17-18 évesek 
Ajánlott időkeret 3 × 45 perc 
A modul közvetlen célja Saját normarendszerünk, világlátásunk, mások megismerése és önismeretünk mélyítése az utazással és más 

országok, kultúrákkal találkozások során. Ennek különböző perspektívái, értelmezési, megfigyelési 
lehetőségei különböző utazási szemlélettel. lehetőségei és mások megismerésének A turista nézőponton 
kívüli szempontok, a felszínes és mélyebb megismerés árnyalatai, amelyekben az önismeret is benne rejlik. 

A modul témái, tartalma Témák:  
Identitás: szocializáció, önismeret, viselkedés; kapcsolatok: tolerancia, kommunikáció; konfliktus: másság, 
előítélet; kultúra: multikulturalitás, interkulturalitás; erkölcs és jog: szabályok, normák  
Tartalom: 
Egy utazás megtervezése (Kenya és Tunézia), az önismeret, a tolerancia és az idegen kultúra igényes és több 
oldalú megismerése miként kapcsolódik össze. Hogyan formálhatja személyiségünket. A modul alapját 
afrikai országokról szóló ismertetők adják, útikönyvet és személyes naplót véve kiindulásként. Ezek az írásos 
anyagok alkalmasak a problémák felvetésére és a beszélgetések vezérfonalaként. 

Megelőző tapasztalat Előzetes ismeretek, tapasztalatok más országokról, emberekről, utazásokról 
Ajánlott továbbhaladási irány A különböző kultúrák, szokások közelebbi megismerése, mélyebb információkat tartalmazó források 

keresése, feldolgozása, személyes kutatási tapasztalatok olvasása, meghallgatása 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Önismerettel összefüggő kompetenciák: önállóság, érzelmeink pontos azonosítása 
Önszabályozás: tekintetmásokra, tolerancia, bizalom 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készsége: információfeldolgozás, problémaazonosítás, 
nyitottság, rugalmasság 
Társas kompetenciák: empátia, kommunikációs készségek 
A NAT-hoz: Ember és társadalom, Földünk – környezetünk  
Tantárgyakhoz: történelem, társadalomismeret, földrajz, osztályfőnöki óra 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: A kultúra arcai (szkc207_06), Nemzeti dal a kulisszák mögött, azaz egy iskolai ünnep mint a 
résztvevő megfigyelés terepe I., II. (szkc208_04-05), Napi rítus - napi ritmus (szka208_06); Kultúrák 
találkozása (szkc209_06), ÉN és a kultúrám (szkc210_06); Tárgyak, eszközök használata a különböző 
kultúrákban (szkc211_04), Divat vagy kulturális szimbólum? Testdíszítés, ékszerek használata kulturális 
tükörben (szkc212_08); A kultúra éjszakai és nappali arca (szka210_56)  

Támogató rendszer Ackermann és tsai: Afrika, Kairótól Fokvárosig. Dunakönyv Kiadó. Budapest, 1994  
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Világjáró utazási magazin, 2007. február 
Boglár Lajos (szerk.): „Így kutatunk mi…”: Az antropológiai terepmunka módszereihez. Szimbiózis, 2004-
2005 
Hollós Marida: Bevezetés a kulturális antropológiába. Szimbiózis, 1995/5 
Boglár Lajos: A kultúra arcai. Napvilág Kiadó. Budapest, 2001 

 
 
Módszertani ajánlás 
 
A téma alkalmas arra, hogy érdeklődést váltson ki, így a diákok feltehetően jól mozgathatóak lesznek a munka folyamán. A tanár erre alapozva 
elő tudja segíteni e kíváncsiság fenntartását és azt a foglalkozás javára fordítani. Hagyjunk időt a tanulóknak, hogy mozgósítsák előzetes 
tapasztalataikat, majd képesek legyenek átértékelni azokat a foglalkozás során szerzett szemlélet és ismeretek segítségével. Hasznos lehet, ha az 
előadásoknál előre kiadjuk a feladatokat, és egy hosszabb beszámoló elkészítését kérjük a tanulóktól – akár számítógépes, projektoros 
apparátussal is, hiszen szívesen dolgoznak ilyen eszközökkel. A bemutató a kommunikációs készségeket is fejleszti. A foglalkozás(ok) ideje alatt 
biztosítsuk a teremben a mozgás lehetőségét: a székeket és a padokat úgy helyezzük el, hogy a terem egyaránt alkalmas legyen csoportalakításra, 
a bemutatók megtartására és a beszélgetés kialakítására. A kellemes légkört megteremtendő elhelyezhetünk a teremben térképeket, 
prospektusokat, ismertetőket, földgömböt (ezeket a gyerekek is behozhatják), hogy a diákok a szünetben nézegethessék ezeket. 
A modul sikeres megvalósításához kérjük meg a tanulókat, hogy hozzanak utazási prospektusokat, útikönyveket, melyekben lehetőleg Ugandáról 
is szerepeljenek információk. Adjuk feladatul, hogy szedjék össze ismereteiket előzetes tanulmányaikból, személyes élményeiket vagy másoktól 
hallott élményeket utazásaikról, próbáljanak felidézni sztereotípiákat a világ kevésbé ismert részeiről.  
Az A változathoz elég a 135 perces időkeret, a B viszont valamivel több időt igényel. Amennyiben ezt választják, a 135 perces kerethez 
kihagyhatók egyes lépések; esetleg a két változatból kiválasztható a csoport számára legelőnyösebb felosztás. 
 
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban 
 
Célunk megmutatni a tanulóknak, hogy az utazás nemcsak egyetlen szempontból, a turista szempontjából képzelhető el; szemléltetni, hogy ez a 
látásmód jó és szükséges, de a felszínesen szerzett információk egy-egy országról, kultúráról semmiképpen nem elegendőek a 
véleménynyilvánításhoz. Tudatosítani, hogy bárhová látogatunk is, nem a saját normarendszerünket kell alkalmazni a véleményformálásban, és 
hogy vendégek vagyunk, akiket megtisztelnek a vendéglátással. Ezért mások megismerésében többoldalú információforrásra érdemes és kell 
törekednünk, ami segít visszafordulni önmagunkhoz, és önismeretünket pozitívan befolyásolja. 
Ennek megfelelően a modul tartalmának összefoglalásakor arra kell törekedni, hogy jól láthatóvá váljék a különbség az „átlagos” vagy „turista” 
látásmód és a „résztvevő megfigyelő” szemléletmódja között. Nem cél a „turista” látásmód meg- vagy elítélése, az viszont igen, hogy a tanulók 
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számára egyértelművé váljon: van attól eltérő, mélyebb, toleránsabb módja is egy kultúra megismerésének. Ehhez és az egész modulhoz javasolt, 
hogy a pedagógus előzőleg tájékozódjon a kulturális antropológia résztvevő megfigyelés fogalmáról, egy olyan látásmódról, amelynek célja a 
külső burok, a szépség, a turistalátványosságok mellett a felszín alatti belső valóság megismerése is. Természetesen nem elvárt, hogy a tanár 
kultúrakutató szakemberré váljon, vagy hogy a tanulók mélységeiben elsajátítsák egy foglalkozás keretében; ha azonban megértjük a résztvevő 
szemlélet és módszertan összefonódásának lényegét, ez alkalmat teremt arra, hogy elgondolkodjunk, visszaforduljunk önmagunk felé.  
A megfigyelési módszert és a sűrű leírás technikát nemcsak itt, hanem általában is alkalmazhatják. Amennyiben a pedagógus úgy véli, hogy itt és 
most hasznos lenne kipróbálni, adhat olyan tanórán kívüli feladatot (pl. a magyar kultúrával vagy társadalommal kapcsolatos témában), melynek 
megoldása során kipróbálhatják például a sűrű leírást, és magukra ölthetik a résztvevő megfigyelő szerepét.  
Másik lehetőség, hogy egy idegen országban lakó személy nézőpontját képzelik el különböző információk alapján. Jelen esetben otthoni 
feladatként vagy a modul folytatásaként adhatjuk például az a feladatot a tanulóknak, hogy képzeletben helyezkedjenek bele egy ugandai 
nézőpontjába, aki most hazánkba látogat.  
 
A modul mellékletei 
 
Tanári mellékletek 
 
P1 – Az önismeret definíciója 
P2 – „Buborékban”: Beszélgetést irányító kérdések 
P3 – A résztvevő megfigyelésről dióhéjban 
P4 – Beszélgetést irányító kérdések 
P5 – Nyitott mondatok 
 
Diákmellékletek 
 
D1 – Kártyák (d2) 
D2 – Megfigyelési szempontok (d2) 
D3 – Úti élmények Ugandáról (d2) 
D4 – Ország ismertető Ugandáról (d2) 
D5 – Naplórészletek Ugandáról (d2) 
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