
 
 
 

 
 
 

Divat vagy kulturális szimbólum? 
Testdíszítés, ékszerek használata kulturális tükörben 
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MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 17-18 évesek 
Ajánlott időkeret 3 × 45 perc 
A modul közvetlen célja Nézőpontváltás az elfogadás jegyében: a szép, divatos, hagyományos fogalmak értelmezésének többféle 

megközelítése, annak felismerése, hogy ezek a kategóriák nézőpont kérdése és kulturálisan változnak 
A modul témái, tartalma Témák:  

Identitás: szocializáció, hagyomány; kapcsolatok: tolerancia, kommunikáció, életmód: életérzés, érzelmek, 
művészetek; világkép: értékek, utópia; kultúra: multikulturalitás, népcsoportok, generációk; erkölcs és jog: 
szabályok, döntés  
Tartalom: 
Különböző kultúrák viseletei, jellegzetes szépségmotívumok, ékszerek. A miénktől eltérő a történelemben és 
ma. A régi és új, a más megjelenése a mai divatban. Ahogy mi látunk másokat, és ahogy ők látják magukat a 
viselet, ékszerek, öltözködési kiegészítők tükrében. 

Megelőző tapasztalat Tárgyi környezet, környezeti tényezők és öltözködési szokások 
Ajánlott továbbhaladási irány Az identitás hordozói, külső megnyilvánulásai a különböző kultúrákban, a furcsa, szokatlan, idegen 

fogalmak átgondolása, értékítéleteink relativitásának megértése más kultúrák tárgyi, viseleti és díszítési 
értékeinek megismerésével 

A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Önismerettel összefüggő kompetenciák: identitás, hitelesség, autonómia 
Önszabályozás: tekintet másokra, tolerancia, nyitottság, véleményelfogadás 
A szociális kompetenciákkal összefüggő kognitív készségek: információfeldolgozás, kreativitás, 
rugalmasság 
Társas kompetenciák: empátia, kommunikációs készségek 
A NAT-hoz: Ember-és társadalom 
Tantárgyakhoz: társadalomismeret, történelem, földrajz, osztályfőnöki óra 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: Egy húron pendülünk (szkc207_07), Szubkultúrák a divatban (szkc208_07), Te is más vagy, te 
sem vagy más (szkc209_07), ÉN és a kultúrám (szkc210_07), Mit üzennek a falak? Falfirkák, plakátok, 
reklámok és a fiatalok (szkc212_03) 

Támogató rendszer Stefány Judit – Biró Gábor – Lőrinc László: Történelem I. AKGA Junior Kiadó Kft. Budapest, 1998 (230-
231. o.) ISBN 963 82328 983  
Mirella Ferrera: A világ népei. Gabo. Budapest, 2003 

 



 
Módszertani ajánlás 
 
A téma alkalmas arra, hogy érdeklődést váltson ki, a diákok ezért 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.  
A tanulókat általában érdekli a saját magukhoz, öltözködésükhöz kapcsolódó tárgyak, gondolatok megbeszélése. 
A modul sikeres megvalósításához előzőleg kérjük meg a tanulókat, hogy hozzanak magukkal divatos tárgyakat, holmikat, kedvenc, különleges 
ruhadarabokat. A modul nem ezekre alapoz, de elő lehet venni és szemléltetésül használni lehet ezeket.  
 
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban 
Nem cél a különböző divatok, viseletek, ékszerek stb. meg- vagy elítélése, de annak határozott megmutatása igen, hogy mennyire különbözőek 
lehetünk, és milyen könnyen válik saját divatunkká egy másik kultúra viselete, díszítése, amit egyébként talán nem is ismerünk, vagy nem 
kedvelünk. Érdemes jelezni: mindenki kivételes, és hogy a csoport egyéniségek alkotta sokszínű képződmény. 
A pedagógus feltétlenül tartsa szem előtt a divat, a viselet identitást kifejező voltát, hogy az egyén sok esetben kifejezi, megmutatja vele, hova 
tartozik, vagy mi a véleménye valamiről. A személyes identitás és a csoporthoz tartozás gyakran egyszerre jelenik meg, és itt nem lehet saját 
ízlésünkből kiindulni. Az egyenlő bánásmód és tisztelet jogának megjelenésére alkalom adódhat a foglalkozás keretében.  
Fontos gondolatok, amelyeket ajánlott a pedagógusnak is átgondolni a foglalkozásra való felkészülés során: saját és egyben mások identitásának 
tudatosítása, annak a megtalálása, amelyben másokkal közösek vagyunk, mások másságának, más ízlésének tisztelete. Azt se feledje azonban, 
hogy a külső nem mond el mindent az emberről, csak jelez bizonyos valószínűsíthető jellemzőket.  
Érdemes megkérni a résztvevőket arra, hogy gondolják végig saját életüket, kultúrájukat és azt, hogy ízlésük, külső jegyeik és ennek tudatosan 
befolyásolt elemei hogyan változtak az évek során, és hogyan függ ez össze identitásuk jegyeivel. 
 
A modul mellékletei  
 
Tanári mellékletek 
 
P1 – A nézőpontjátékról 
P2 – Szempontok a barbárokról szóló leírás megbeszéléséhez 
P3 – A fotókhoz 
P4 – Divat vagy kulturális szimbólum? 
P5 – Értékelőlap 



Diákmellékletek 
 
D1 – A barbárokról szólva… (d1) 
D2 – Különböző kultúrák, különböző szépségek – fotók (d2) 
D3 – Róluk: ismertetők a fotókhoz (d2) 
D4 – Önértékelő lap (d1) 
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