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   Absztrakt 

   Jelen tanulmány a természeti szabad explorációs élmények megjelenését vizsgálja a 

2012. évi Nemzeti Alaptantervben és annak kerettanterveiben. Egy pilot tanulmány se-

gítségével kiderültek a különbségek a tantervek és a tényleges iskolai gyakorlat között. 

Új eredmény, hogy az ökoiskolák programjai kevesebb szabad explorációt tartalmaznak, 

mint a nem ökoiskolák programjai. 

   Kulcsszavak: szabad exploráció, ökoiskola, tanterv, környezeti oktatás 

   Diszciplinák: pedagógia, pszichológia 

 

   Abstract 

   THE ROLE OF FREE OUTDOOR EXPLORATIONAL EXPERIENCES IN 

THE HUNGARIAN PUBLIC EDUCATION 

   The present study investigates the emergence of natural free exploration experiences 

in the 2012 National Core Curriculum and its framework curricula. With the help of a 

pilot study, differences between curricula and actual school practice were revealed. A 

novel result is that the programs of eco-schools contains less natural exploration than 

programs of non-eco-schools. 

   Keywords: free exploration, eco-school, curriculum, environmental education 
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   Korunk globális méreteket öltő ökoló-

giai válsága, illetve az ezzel kapcsolatos 

környezeti problémák mértékének folya-

matos növekedése arra sarkal minket, 

hogy alapjaiban értékeljük át a természet-

hez fűződő viszonyunkat, illetve szere-

pünket a bioszférában. Hazánkban és az 

országhatárokon túl is egyre sürgetőbb a 

paradigmaváltás szükségessége, ha élhető 

jövőt kívánunk teremteni magunknak és 

utódainknak. Az ökológikus világnézet 

kifejlődésében fontos szerepe van a peda-

gógusoknak, akik képesek megteremteni 

újszerű és változatos nevelési módszerek-

kel, a későbbi hatékony, környezettudatos 

életvitel alapjait. Jelen tanulmány ezt kí-

vánja elősegíteni, a természeti szabad 

explorációs élményeknek a köznevelésben 

betöltött jelenlegi szerepének feltárásával 

és jövőbeni szerepével kapcsolatos javas-

latok megfogalmazásával. A természeti 

szabad explorációs élmények jelentőségé-

re a környezettudatosságra való nevelés-

ben korábbi külföldi kutatások eredmé-

nyei alapján is következtetni lehet (pl.: 

Eisner, 1982; Palmer és Neal, 2000; Davis 

és tsai., 2016). Palmer és Neal (2000) pél-

dául megállapította, hogy a környezeti tár-

gyakat oktató tanárok leggyakrabban a 

gyermekkori, természetben szerzett köz-

vetlen tapasztalataikra vezetik vissza a 

szakmai érdeklődésük kialakulását. A ha-

zai kutatómunkákban is találunk a külföl-

diekhez hasonló eredményeket, többek 

között Konyha (2011) írásában és Piskóti 

(2015) disszertációs kvalitatív kutatásában. 

Konyha (2011) felhívja a figyelmet a ter-

mészetben megvalósuló szabadidős tevé-

kenységek környezeti attitűd formáló ere-

jére, továbbá Piskóti (2015) kimutatta a 

gyermekkorban tett családi kirándulások, 

vidéken eltöltött nyarak fontosságát. A 

fentiekre alapozva korábbi kutatásunk 

(Csonka és Varga, 2019) már célzottan a 

szabad explorációs élmények ökológiai 

identitásban betöltött szerepét vizsgálta, 

mely megalapozta a jelen tanulmányban 

leírtakat is. Ezen kutatás fogalmi háttere 

és eredményei a következő fejezetben ol-

vashatóak. Ezt követően bemutatásra ke-

rül, hogy a jelenleg is hatályos, 2012-ben 

megjelent Nemzeti Alaptantervben és az 

ehhez kapcsolódó kerettantervekben mi-

lyen formában és mekkora súllyal jelenik 

meg a természeti szabad exploráció. A ta-

nulmány egy pilot kutatás eredményeit is 

bemutatja, aminek során ökoiskolák és 

ökoiskola címet nem nyert közoktatási 

intézmények összehasonlítása történt 

meg, abból a szempontból, hogy megva-

lósítanak-e természeti szabad explorációs 

programokat (és ha igen, akkor milyen 

ezeknek az aránya a szervezett progra-

mokhoz képest). Az így kapott eredmé-

nyek párhuzamba lettek állítva a tanter-

vekben foglaltakkal. A pilot kutatás célja, 

hogy felhívja a figyelmet azon jövőbeni 

vizsgálatok létjogosultságára, amelyek a 

természeti szabad exploráció gyakorlati 

megjelenését elemzik a közoktatásban. 

Ezen kutatások várhatóan kiemelt jelentő-

séggel bírnak majd, hiszen így a tantervek 
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és a való élet gyakorlata kerülhet majd 

összehasonlításra. Mindez olyan pedagó-

giai fejlesztések megalapozását szolgálja, 

melyek elősegítik a természeti szabad 

explorációs élmények adta lehetőségek 

minél intenzívebb kihasználását a diákok 

környezettudatosságának alakításában.  

 

   Az ökológiai identitás 

   és a szabad exploráció 

   A környezeti neveléssel kapcsolatos írá-

sok tanulmányozása során a terepi mód-

szerek széles tárháza jelenik meg az olva-

só előtt, magyar viszonylatban is találkoz-

hatunk számos átfogó munkával ezen a 

területen (pl.: Lehoczky, 1999; Kárász, 

1996). Korábbi tanulmányunkban (Cson-

ka és Varga, 2019) a természeti szabad 

explorációs élmények hatását vizsgáltuk 

az ökológiai identitás fejlődésében, amely 

terület egy újszerű perspektívaként jelenik 

meg az uralkodó módszerek mellett. Az 

eredmények ismertetése előtt, a fenti két 

fogalom kerül röviden bemutatásra, mivel 

ezek a tantervek elemzése során is megha-

tározóak lesznek. Az ökológiai identitás 

fogalmának már számos értelmezése szü-

letett (pl.: Thomasow, 1995; Chawla, 

1999; Clayton, 2003; Zavestosky, 2003).  

   Jelen kutatás esetében Thomasow 

(1995) meghatározása lett alapul véve, aki 

szerint az ökológiai identitás azokat a kü-

lönböző módozatokat jelenti, ahogyan az 

emberek a Földhöz viszonyítva értelmezik 

önmagukat. Thomasow (1995), Chawla 

(1999), Clayton (2003) és Zavestosky 

(2003) is megállapítja, hogy az ökológiai 

identitás meghatározásánál a társadalmi és 

a természettel kapcsolatos interakciókat is 

figyelembe kell venni, a kettő együttesen 

határozza meg az identitás fejlődését. 

Amennyiben az adott személy felismeri, 

hogy a természet részese (nem kiszakítva 

és függetlenül él attól), továbbá pozitív 

érzelmi kapcsolata van a természet egé-

szével, akkor várhatóan kiemelkedő öko-

lógiai identitással rendelkezik. Schultz et. 

al. (2004) rámutatott arra is, hogy az öko-

lógiai identitás szoros kapcsolatban áll a 

környezetvédő cselekvésekre való hajlan-

dósággal. Elmondható, hogy a fejlett öko-

lógiai identitás megalapozza a környezet-

védő cselekedetek éntudati, világképi és 

érzelmi alapját.  

   Kutatásunk másik kulcsfogalma a sza-

bad exploráció volt, amelyet úgy fogal-

maztunk meg, mint egy, a szabadság és 

felfedezés érzését adó tapasztalás. Termé-

szetes közegben ez lehet például egy kö-

tetlen családi-baráti kirándulás, egy nagy-

szülőknél eltöltött gyerekkori nyár vidé-

ken vagy akár egy séta a folyóparton, ke-

rékpározás az erdőben.  

   Korábbi (Csonka és Varga, 2019) kuta-

tásunkban a természetben végbemenő 

szabad explorációs élmények hatását vizs-

gáltuk az ökológiai identitás fejlődésében. 

Alaphipotézisünk szerint, a szabad explo-

rációs tapasztalások erősebb ökológiai 

identitás kifejlődését eredményezik, illetve 

ezen élmények identitásformáló ereje erő-

sebb, mint a szervezett, erősen strukturált 
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programoké. A vizsgálatban 12 környe-

zetvédelemmel kapcsolatos tanulmányo-

kat folytató vagy ilyen területen végzett 

személyt hasonlítottunk össze 12 mérnök 

hallgatóval-diplomás mérnökkel. A meg-

kérdezettek átlagéletkora 27 év volt. Meg-

vizsgáltuk mindkét csoport ökológiai 

identitását Schultz (2001) Éntudat Termé-

szet Befogadása Skálájával és Clayton 

(2003) Környezeti Identitás Skálájával. Az 

eredmények alapján megállapítható volt, 

hogy a Környezetvédők valóban kiemel-

kedőbb ökológiai identitással rendelkez-

nek. A kétmintás t-próba alapján 1%-os 

szignifikancia szinten statisztikailag is kü-

lönbözött a két csoport válaszainak átlaga, 

mindkét identitás vizsgálat esetében (rész-

leteket lásd: Csonka és Varga, 2019).  

   Az ökológiai identitásvizsgálatok után 

narratív interjúzási technikával elemeztük 

a két csoport szakmai érdeklődést alakító 

élettapasztalatait, Palmer és Neal (2000) 

kutatása nyomán. Ezt követően pedig az 

interjúalanyok természetben átélt, erős 

érzelmekkel járó élményeit vizsgáltuk, a 

Piskóti (2015) disszertációs kutatásában 

alkalmazott kvalitatív módszert alapul vé-

ve. Végezetül összevetettük, hogy milyen 

az egyes élmények (pl.: szabad exploráció) 

gyakorisága a gyengébb és az erősebb 

ökológiai identitással rendelkező csoport 

esetében.  

   A kutatási eredmények alapján elmond-

ható, hogy a felvetett alaphipotézis rész-

ben helytálló volt. A természeti szabad 

explorációs élményeken túl, leginkább a 

más személyekkel, ember csoportokkal 

kialakított kapcsolatok határozzák meg az 

ökológiai identitásunkat, közel azonos 

mértékben. Az oktatásnak és a szervezett 

programoknak a tényleges cselekvést elő-

segítő ismeretek megszerzésében jelentős 

szerepe van (lásd pl.: Varga, 2004), azon-

ban kutatásunk alapján, a természettel 

kapcsolatos érzelmek fejlesztésében a 

szabad explorációnak nagyobb szerep jut. 

Tanulmányunk alapján bizonyos szerve-

zett programok a környezeti nevelés célja-

ival ellentétes pedagógiai hatást válthatnak 

ki, a természet irányába a közöny vagy 

akár az ellenszenv érzése is kialakulhat ez-

által.  

   A Csonka és Varga (2019) kutatáshoz 

leíró statisztikai módszereket alkalmaz-

tunk, illetve kis mintaszámon végeztük az 

elemzéseket. Az alaphipotézis erősítése 

érdekében célszerű lehet nagyobb minta-

számon is elvégezni a kutatást.  

 

 

   A természeti szabad exploráció 

   értelmezése az OxIPO modell 

   segítségével    

   Amennyiben a fenti pedagógiai jelensé-

get Mező és Mező (2019) OxIPO-mo-

delljének segítségével értelmezzük, egyér-

telműsíthető a folyamat és számos lehető-

séget vehetünk számba a tényleges alkal-

mazás vonatkozásában. „Az OxIPO mo-

zaikszó a lehető legtágabban értelmezett 

teljesítmények mögött álló szervezésbeli 

(organizáció), bemeneti (input), feldolgo-
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zásbeli (process) és kimeneti (output) jel-

lemzőkre utal” (Mező és Mező, 2019, 10. 

o.). E szerint a teljesítmény (T) tehát: Or-

ganizáció x (Input x Process x Output). 

Mező és Mező (2019) kifejti, hogy általá-

nosságban az OxIPO-modell több, egy-

mástól különböző alkalmazási területen is 

hasznosítható.  

   A személyiség és viselkedésfejlesztés ki-

emelt témakör, ahol a modell jelentősen 

segítheti a folyamatok megértését és fel-

térképezését, illetve a fejlesztési lehetősé-

gek kidolgozását. Mező (2016) munkájá-

ban fel is vázol egy hasonló rendszeren 

alapuló módszertant, amely a személyi-

ség,- és viselkedésfejlesztést is tanulási fo-

lyamatként értelmezi.  

   A környezeti nevelés területén a szemé-

lyiségfejlesztésen túl a Mező (2018) által 

ismertetett OxIPO-modellre épülő kogni-

tív képességek fejlesztésének rendszere is 

hasznosítható lehet.  

   Jelen kutatásban a természeti szabad 

explorációs élmények személyiségfejlesztő 

és viselkedésformáló hatásainak leírásában 

lett alkalmazva az OxIPO-modell. Csonka 

és Varga (2019) kutatási eredményei alap-

ján, amennyiben kiemelkedőbb ökológiai 

identitást kívánunk elérni, akkor célszerű 

jobban előtérben helyezni az olyan organi-

zációs folyamatokat (foglalkozásszervezés for-

mákat), amelyek esetében nem kívülről 

irányított szervezés, hanem egy spontán 

önszerveződés megy végbe. A pedagógus 

nem közvetlenül megszervezi a progra-

mokat, hanem megteremteni a feltételeket 

ahhoz, hogy a gyerekek kitalálják milyen 

tevékenységet kívánnak folytatni a termé-

szetben, illetve azokat megszervezzék ön-

állóan. Fontos megjegyezni, hogy a fenti-

ekből nem következik, hogy a szervezet-

lenség erősítené az ökológiai identitást. A 

korábbi kutatásunk (Csonka és Varga, 

2019) eredményei alapján inkább az álla-

pítható meg, hogy az önszervezés szabad-

sága, illetve a tevékenység szabad kiválasz-

tása olyan struktúrákat eredményezhet, 

amelyek jobban fejlesztik az ökológiai 

identitást, mint a kívülről, pedagógus által 

irányított és megszervezett programok.  

   Amennyiben a modell I komponensét (input) 

elemezzük, azt találjuk, hogy a szabad 

explorációt számtalan módon lehet segí-

teni. Lehetnek ezek különböző tárgyak 

(például: kerékpár, térkép, labda, nagyító, 

távcső, papír, ceruza, növényhatározó, 

stb.) vagy információk (érdekes helyek, 

játék tippek), de nincs előírva, hogy ezeket 

mindenképp használni kell, szabadon fel-

használhatóak.  

   A tapasztalatszerzés után a feldolgozást 

(process – P komponens) segítheti, ha a megélt 

élmények átbeszélésre kerülnek csoporto-

san vagy párban, esetleg egyéb formában 

(pl.: rajz, írás). Amennyiben tehát a kör-

nyezeti nevelés során természeti szabad 

explorációs élményeket kívánunk nyújtani 

és ezáltal erősíteni az ökológiai identitást és a 

környezettudatos viselkedést (ezek erősítése vol-

taképpen az output), úgy a fentiek szerint 

célravezető értelmezni az OxIPO modell 

elemeit. 
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   A hipotézisek ismertetése        

   A Csonka és Varga (2019) kutatás ered-

ményei alapján elmondható, hogy a ter-

mészeti szabad explorációs élményekre 

nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a kör-

nyezeti nevelésben. A programok szerve-

zése, lebonyolítása esetében fokozott fi-

gyelemmel kellene eljárni, adott esetben 

csökkentve a szervezett tevékenységek 

arányát a szabad exploráció javára (a szer-

vezett programok nélkül szintén nem ala-

kítható ki megfelelő környezettudatosság, 

így azok csökkentését elővigyázatosan kell 

kezelni). Ennek a feladatnak kiemelt jelen-

tősége van a közoktatásban, mivel az öko-

lógiai identitás fejlesztés, kiegészítve a 

környezettel és környezetvédelemmel 

kapcsolatos ismeretekkel, adja a környe-

zettudatos viselkedés egyik alap motiváci-

óját.  

   Jelen kutatás azt vizsgálja, hogy a 2012-

ben megjelent Nemzeti alaptanterv, illetve 

az ehhez kapcsolódó hatályos kerettanter-

vek tartalmaznak-e természeti szabad 

explorációs elemekre utaló javaslatokat a 

környezettudatosság vagy egyéb kompe-

tenciák elérése érdekében. A Csonka és 

Varga (2019) kutatás narratív interjúiban 

iskolai keretek között végbemenő termé-

szeti szabad felfedezés elenyésző esetben 

került említésre. A szervezett programok 

sokkal inkább domináltak a közoktatás-

ban, annak ellenére, hogy ezek ökológiai 

identitást fejlesztő képessége kevésbé 

hangsúlyos (vagy akár ellentétes mecha-

nizmusok is kialakulhatnak) az eredmé-

nyek alapján. Ennek értelmében feltéte-

lezhető, hogy a 2012-es Nemzeti alaptan-

tervben sem található meg egyértelmű fel-

adatként a természeti szabad exploráció.   

   Az 1. hipotézis szerint tehát, a természeti 

szabad exploráció nem jelenik meg egyértelműen 

feladatként a 2012-es Nemzeti alaptantervben 

és az ehhez kapcsolódó kerettantervekben. 

 

 

   A pilot kutatás során a természeti sza-

bad explorációs élmények valós megjele-

nése lett vizsgálva a magyar közoktatás-

ban. Saját megfigyeléseim és tapasztalata-

im alapján a tantervekben foglaltak nem 

minden esetben teljesülnek a gyakorlat-

ban, amely számos okra vezethető vissza 

(pl.: időhiány, a pedagógus nem megfelelő 

jártassága). Ezt erősíti meg Akker (2005) 

is, aki szerint megkülönböztethetünk 

szándékolt, bevezetett és elsajátított kurri-

kulomokat. E szerint a tantervek tartalma, 

a tantervek segítségével átadott ismerek, 

majd pedig a ténylegesen megvalósult ta-

nulási eredmények nincsnek átfedésben 

egymással. Fontos tehát, hogy az elméleti 

háttér vizsgálatán túl a tényleges megvaló-

sulást is elemezzük. Ennek érdekében 

ökoiskolák és ökoiskola címet nem nyert 

közoktatási intézmények lettek vizsgálva 

és összehasonlítva abból a szempontból, 

hogy alkalmaznak-e pedagógiai eszköz-

ként természeti szabad explorációs prog-

ramokat (és ha igen, akkor milyen ezek-

nek az aránya a szervezett programokhoz 

képest).  
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   A 2. hipotézis szerint eltérések vannak a 

tantervek és a gyakorlat között a természeti sza-

bad exploráció szempontjából. 

 

 

   Feltételezhető továbbá, hogy a termé-

szeti szabad exploráció, mivel környezet-

tudatosságot fejlesztő módszer, az öko-

iskolák esetében várhatóan nagyobb 

hangsúllyal jelenik meg.                                                                                                         

   A 3. hipotézis szerint az ökoiskolák eseté-

ben nagyobb arányban fordulnak elő természeti 

szabad explorációs programok, mint az 

ökoiskola címet nem nyert intézményeknél.  

 

 

 

 

 

   A 2012-ben megjelent Nemzeti alap 

   tanterv, és az ehhez  kapcsolódó ke- 

   rettantervek  vizsgálatának  eredmé- 

   nyei 

   A hatályos Nemzeti alaptanterv (a 

NAT) öt olyan műveltségi területet foglal 

magában, amelyeknek keretében a termé-

szetes környezettel való közvetlen kontak-

tus, valamely tevékenység formájában 

megjelenik. Ezek az Ember és természet, 

Földünk – környezetünk, Életvitel és gya-

korlat, Testnevelés és sport, illetve az 

Ember és társadalom műveltségi területen 

belül az Erkölcstan, etika fő terület (a ke-

rettantervek elérési linkje az alábbi: 

http://kerettanterv.ofi.hu/). 

 

   Ember és természet műveltségi terület 

   Az Ember és természet műveltségi terü-

let kiemelt célja, hogy felkeltse a természet 

iránti érdeklődést és egy közvetlen, meg-

értő és szeretetteljes kapcsolatot alakítson 

ki a természeti létezőkkel. A környezettel 

kapcsolatos megfigyelési feladatok több 

tudományterületet is felölelnek, úgy mint: 

meteorológia, csillagászat, kémia, fizika, 

ökológia. Ezen felül feladat az életközös-

ségek és természeti értékek megfigyelése, 

felfedezése és védelme a közvetlen lakó-

környezetben, illetve ezek állapotának le-

írása, változásaik követése, cselekvési le-

hetőségek felmérése. (Az utóbbi főleg a 

leromlott állapotú élőhelyek és természeti 

károk kapcsán releváns.) A feladatok kö-

zött szerepel még továbbá kirándulás 

szervezése, illetve nemzeti parki látogatás. 

A műveltségi terület részeként az 1-4. osz-

tályos környezetismeret kerettanterv ma-

gában foglalja a térbeli tájékozódás fej-

lesztését és a lakókörnyezettel kapcsolatos 

pozitív attitűd kialakítását is. Az 5-6. osz-

tályos természetismeret kerettanterv az 

erdei és vízparti életközösségek természeti 

megfigyelését külön is kitűzi feladatként.  

Habár a műveltségi terület alapvető célja a 

megértő és szeretetteljes kapcsolat kiépí-

tése a természet irányába, illetve a Föld 

szépségének és egyediségének tudatosítá-

sa, szinte kizárólag tudományos szemléle-

tű feladatokat ír elő. A természetben ezek 

legtöbbször megfigyelések, környezeti 

problémákkal kapcsolatos feladatok. Az 

itt végbemenő szabad exploráció, mint 

http://kerettanterv.ofi.hu/
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kiemelt érzelemfejlesztő tevékenység, leg-

inkább a kirándulások és nemzeti park lá-

togatások keretében tudnak megvalósulni, 

de erre vonatkozóan külön utalást nem 

találunk.  

 

 

   Földünk és környezetünk műveltségi terület 

   A Földünk – környezetünk műveltségi 

terület szintén tartalmaz olyan elemeket, 

amelyek a természetben való mozgást, 

megfigyelést teszik lehetővé.  

   A feladatok között megtalálható a lakó-

helyen, valamint annak szűkebb és tágabb 

környezetében történő tájékozódás fej-

lesztése, továbbá az ismert tér fokozatos 

kitágítása (ennek kapcsán vázlatrajz készí-

tése a lakóhelyről és környezetéről). To-

vábbi feladat a helyi természeti és környe-

zeti értékek és problémák felismerése 

közvetlen tapasztalatszerzés alapján. A 

fenti feladatok szervezettségének, irányí-

tottságának mértéke leginkább a pedagó-

gus szubjektív döntésétől függ. A tájéko-

zódás és ismert tér fokozatos kitágítása 

feladatok, akár a szabad exploráció kere-

tében is végbemehetnek. Ezzel szemben a 

helyi értékek, problémák felismerése már 

nagyobb szervezettséget és irányítást igé-

nyel, de ebben is lehet felfedezéssel kap-

csolatos játékos elemeket szerepeltetni 

vagy akár esetenként természeti szabad 

explorációt is. (Az előbbire példa: külön-

böző állatok, növények keresése csopor-

tosan, párban vagy egyénileg.) Ugyanak-

kor fontos megjegyezni, hogy célzottan a 

természeti szabad exploráció ennél a mű-

veltségi területnél sem jelent meg feladat-

ként. 

 

   Életvitel és gyakorlat műveltségi terület  

   Az Életvitel és gyakorlat műveltségi te-

rület esetében megjelenik a környezetben 

történő tapasztalatszerzés, illetve ezek 

megfogalmazása és rögzítése (részben a 

közvetlen természeti környezet megisme-

rése céljából). További cél a környezet 

elemeinek vizsgálatát, jellemzőinek meg-

ismerését célzó egyéni érdeklődés fejlesz-

tése és tapasztalatokkal való összekapcso-

lása. A természeti szabad exploráció foka 

ez esetben is a pedagógus szubjektív dön-

tésének függvénye, nincs megnevezve cél-

zottan ilyen feladat.  

 

 

   Erkölcstan és etika fő terület 

   Az Ember és társadalom műveltségi te-

rületen belül az Erkölcstan és etika fő te-

rület olyan célokat tartalmaz, amelyek 

szoros összefüggésben állnak az ökológiai 

identitás fejlesztésével. Az erkölcsi érzék, 

lelkiismeret, empátia és érzelmi intelligen-

cia fejlesztésében a személyes élmény ala-

pú módszereket előnyben részesíti. Ez 

magában foglalja a lakóhelyi élővilághoz 

fűződő személyes kapcsolat kialakulásá-

nak elősegítését és a megóvásra irányuló 

felelősségérzet kialakítását is.  

   Ezen a területen a Csonka és Varga 

(2019) kutatás alapján nagy sikerrel alkal-

mazhatóak a természeti szabad explo-
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rációs élmények. A fő területen belül eb-

ben az esetben sem találunk direkten erre 

vonatkozó feladatot.  

 

 

   Testnevelés és sport műveltségi terület       

   A testnevelés és sport műveltségi terület 

esetében számos olyan feladatot találunk, 

amelyeknek keretében produktívan alkal-

mazható a természeti szabad exploráció. 

Ennek oka, hogy az utóbbit értelmezhet-

jük egy életmódot, életstílust és életminő-

séget befolyásoló egyéni, társas és csopor-

tos tevékenységként is. Preventív hatása 

lehet a betegségek megelőzésében és az 

egészséges életmód megőrzésében, to-

vábbá létrejöhetnek spontán szerveződés 

keretében alkotó, kreatív és kooperatív 

játékok. Például Herrington és Studtmann 

(1998) kimutatta, hogy természetes kör-

nyezetben a gyerekek sokkal inkább ko-

operatív játék tevékenységeket folytatnak, 

mint épített környezetben. A népi,- ha-

gyományőrző táncos és egyéb mozgásos 

tevékenységek által nem csak az egészsé-

ges életmódra nevelünk, hanem erősödhet 

a helyidentitás is.  

   A természeti szabad exploráció egy 

élethosszig végezhető szabadidős tevé-

kenység, amely relaxációs hatással és 

stresszoldással is jár. Többek között Kap-

lan és Kaplan (1989) is kimutatta, hogy a 

természethez való közelség stresszcsök-

kentő és megnyugvást keltő hatású, előse-

gíti a fizikai jóllétet. Ezek a tapasztalások 

segíthetnek akár az érzelem és feszültség 

szabályozásban, az agresszió megelőzésé-

ben is. Kuo és Salivan (2001) vizsgálata 

alapján például a városi „zöld” területek 

csökkenthetik az agresszió megjelenését a 

társadalomban, visszaszorítva ezáltal az 

erőszakot és a bűnözést. Az alaptanterv-

ben szereplő mindennapos testnevelés 

részeként a szabadtéri sportok, természet-

járás, kirándulás, továbbá mozgásos, 

ügyességi és csapatjátékok szintén létrejö-

hetnek szabad exploráció részeként. El-

mondható tehát, hogy a természeti szabad 

exploráció számos esetben segíti a testne-

velés és sport műveltségi terület céljainak 

megvalósulását, azonban a Nemzeti alap-

tantervben feladatként nem kerül külön 

leírásra.  

   Amennyiben a Nemzeti alaptantervhez 

kapcsolódó 1-4. osztályos testnevelés és 

sport kerettantervet is megvizsgáljuk, a 

természeti szabad explorációt már tényle-

gesen megtaláljuk az elvégzendő feladatok 

között. A kerettanterv ebben az esetben 

előírja a „szabad, aktív játéktevékenysége-

ket” és a „szabad mozgást a természetben 

változatos időjárási körülmények között”.  

   A „szabadidős mozgásformák önszer-

veződő módon történő felhasználása sza-

bad játéktevékenység során” feladat elem 

szintén a szabad exploráció egy fajtája. 

Ezen tevékenységek célja maga az aktív 

szabad játék, illetve a rekreáció későbbi 

egészséget fenntartó, fejlesztő funkciójá-

nak megalapozása. További kapcsolódó 

feladat az alternatív, szabadidős mozgás-

formák megismerése és kipróbálása.  
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   Az 1-4. osztályos testnevelés órák ese-

tében tehát a természeti szabad exploráció 

megjelenik feladatként, azonban ennek 

elsődleges célja az egészség megőrzése 

nem pedig a környezettudatosság fejlesz-

tése.  

   A testnevelés és sport 5-12. osztályos 

kerettanterveiben már nincs feltüntetve 

külön feladatként a természetben létrejött 

szabad mozgás, a sport tevékenyégek 

szervezettebb formában tudnak megvaló-

sulni. Azonban ebben az esetben megje-

lenik az öntevékeny szabadidős és sport 

tevékenységekre való felkészítés (társa-

ságban jól alkalmazható mozgásos, krea-

tív, kommunikációs és kooperációs játé-

kok tárházának bővítése, sportjátékok 

technikai és taktikai készletének elsajátítá-

sa, szervezési és rendezési ismeretek meg-

szerzése), amely lehetővé teszi a későbbi 

változatos szabad explorációs tevékenysé-

gek létrejöttét. 

 

   A fentiek alapján elmondható, hogy az 

1. hipotézis („a természeti szabad 

exploráció nem jelenik meg egyértelműen 

feladatként a 2012-es Nemzeti alaptan-

tervben és az ehhez kapcsolódó kerettan-

tervekben”) nem helytálló. Habár a 2012-

es Nemzeti alaptanterv valóban nem emlí-

ti egyértelműen a természeti szabad 

explorációt, azonban az 1-4. osztályos 

testnevelés kerettanterv előírja  feladat-

ként a „szabad, aktív játéktevékenysége-

ket” és a „szabad mozgást a természet-

ben”, továbbá a „szabadidős mozgásfor-

mák önszerveződő módon történő fel-

használását szabad játéktevékenység so-

rán”. A kerettanterv idézett passzusai a 

természeti szabad exploráció minden 

elemét megjelenítik. (A „szabad mozgás a 

természetben” feladatelem önmagában is 

eleget tesz a természeti szabad exploráció 

minden kritériumának.) A tevékenységek 

szabadon, önszerveződő módon mennek 

végbe a természetben. 

 

 

   A pilot kutatás 

   kérdései és eredményei 

   A pilot kutatás során telefonos interjúk 

készültek  ökoiskolák és ökoiskola címet 

nem nyert intézmények pedagógusaival, 

igazgatóhelyetteseivel, igazgatóival és in-

tézmény vezetőivel. A cél annak feltérké-

pezése volt, hogy az iskolák nyújtanak-e a 

tanulóknak természeti szabad explorációs 

élményeket (és ha igen, akkor milyen 

ezeknek az aránya a szervezett progra-

mokhoz képest). Ezt követően lett meg-

becsülve, hogy mekkora különbség lehet 

ezen a területen a gyakorlat és a tantervek 

között. A két típusú oktatási intézmény 

által megvalósított programok, összeha-

sonlító elemzéssel lettek vizsgálva, keres-

ve a különbségeket és hasonlóságokat.  

   Mindkét iskola típusból öt-öt került 

megkérdezésre. Az intézmények között 

általános iskolák és gimnáziumok vegye-

sen voltak, így a napközis és felsős tanuló-

szoba foglalkozások nem kerültek össze-

hasonlításra, mivel ezek a gimnáziumok-
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ban kevésbé jellemzőek. A kis mintaszám-

ra való tekintettel  a kapott eredmények 

kellő óvatossággal kezelendők, leginkább 

a további kutatási irányok meghatározá-

sában lehet szerepük.  

   A telefonos interjúzás során az alábbi 

kérdések lettek feltéve: 

 

1. Szokott-e az iskola/gimnázium 

szervezni olyan programokat, a-

melyek a természetben valósul-

nak meg? Ha igen, tudna-e erre 

néhány példát mondani? 

 

2. Előfordul-e, hogy iskolai keretek 

között olyan program kerül meg-

valósításra a természetben, ahol a 

gyerekek pedagógiai felügyelet 

mellett, önszerveződő módon 

szabad játéktevékenységet, sza-

bad mozgást végeznek? Ez azt je-

lenti, hogy kötetlen, szabad idő-

töltés van a természetben, a pe-

dagógusnak csak annyi a feladata, 

hogy felügyeli mindezt.  Elő szo-

kott-e fordulni ilyen, valamelyik 

előbb felsorolt program eseté-

ben? 

 

3. Meg tudná becsülni százalékosan, 

hogy az említett természeti prog-

ramokon belül, milyen arányban 

fordul elő a kötetlen és szabad 

időtöltés a szervezett tevékenysé-

gek mellett (minden egyes prog-

ramon belül külön)? 

   Az interjúk alapján elmondható, hogy a 

10 megkérdezett intézmény mindegyike 

szokott olyan tevékenységeket megvalósí-

tani, amelyek a természeti szabad explo-

ráció fogalmának eleget tesznek. Ugyan-

akkor csak egy darab intézménynél emlí-

tették, hogy a tevékenység a mindennapos 

testnevelés része (ökoiskola). Ettől függet-

lenül más keretek közt, például napközi-

ben is megvalósulhat a rendszeres termé-

szeti szabad exploráció. Megállapítható, 

hogy az életkor előrehaladtával a tanulók 

egyre kevesebb ilyen jellegű élményben 

részesülnek. Az alsós korosztálynál a nap-

közis és játszótéri szabad foglalkozások 

jelentősen megemelik a kötetlen játékkal, 

mozgással eltöltött órák számát. Kedvező 

esetben akár heti rendszerességgel lehet-

nek a gyerekek ilyen módon a természet-

ben. Ugyanakkor az iskolák környezeti 

adottságai jelentős különbségeket ered-

ményezhetnek ezen a téren. Egy Budapest 

belvárosában található iskolában értelem-

szerűen nagyságrendekkel kevesebb ilyen 

élménnyel fognak találkozni a gyerekek, 

mint egy vidéken található intézménynél, 

ahol akár 10 perc gyaloglással megközelít-

hető az erdő. Felsőbb osztályokba lépve 

ezek a foglalkozások már nem jellemzőek, 

helyüket sokkal inkább átveszik a kirándu-

lások, táborok, Erdei-iskolák, sport ren-

dezvények, amelyek összességében keve-

sebb természeti szabad explorációs él-

mény megélését teszik lehetővé. Ugyan-

akkor a megkérdezettek több esetben is 

azt nyilatkozták, hogy ezen tevékenységek 
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esetében rendkívül változó, hogy mennyi 

idő jut a természeti szabad explorációra. 

Ez nagymértékben függ az aktuális szak-

tanár és osztályfőnök felfogásától, szemé-

lyiségétől, a diákok életkorától, a gyerek-

csoport összetételétől, illetve a program 

helyszínétől.  

   Az ökoiskolák egyes programjain belül, 

(mely a 2. kérdésre adott válaszokat jelen-

ti, a napközis és felsős tanuló szoba fog-

lalkozások kivételével) a természeti szabad 

explorációs időtöltések ideje 10%-40% 

között mozgott a szervezett tevékenysé-

gek idejéhez képest. Az ökoiskola címet 

nem nyert intézmények esetében széle-

sebb skálán, 10%-70% között mozgott ez 

az érték. Amennyiben megvizsgáljuk a két 

csoportnál, hogy a 2. kérdésre megadott 

programokon belül mennyi a természeti 

szabad explorációra fordított idő (a nap-

közis és felsős tanuló szoba foglalkozások 

kivételével) érdekes eredményre jutunk: 

azt találjuk, hogy az ökoiskola címet nem 

nyert intézmények átlagosan közel kétszer 

annyi természeti szabad explorációt való-

sítanak meg az egyes programok kereté-

ben, mint az ökoiskolák. Ez nem jelenti 

azt feltétlenül, hogy a diákok kétszer annyi 

időt töltenek természeti szabad explo-

rációval, mivel az egyes programok hosz-

szát és gyakoriságát, illetve a bevont diá-

kok számát nem vizsgáltuk a pilot kutatás 

keretében. 

   A fentiek alapján a 2. hipotézis (eltéré-

sek lesznek a tantervek és a gyakorlat kö-

zött a természeti szabad exploráció szem-

pontjából) részben helytálló. Mind a 10 

intézmény szokott olyan tevékenységeket 

megvalósítani, amelyek a természeti sza-

bad exploráció fogalmának eleget tesznek. 

Ugyanakkor csak egy darab intézménynél 

említették, hogy a tevékenység a minden-

napos testnevelés része.  

   Ennek oka az is lehet, hogy a testnevelő 

tanárok valós vagy vélt külső elvárosok 

hatására (például: intézményvezetők, 

egyéb pedagógusok részéről) végzik a 

munkájukat, nem engedve kellő teret a 

természeti szabad explorációnak. Ugyan-

akkor befolyásolhatta az eredményt az is, 

hogy direkt kérdés nem lett feltéve a test-

nevelés órák keretében végbemenő ter-

mészeti szabad explorációra vonatkozóan. 

A jövőbeni kutatásokban érdemes célzot-

tan azt is megvizsgálni, hogy az 1-4. osztá-

lyos testnevelés órák keretében mennyire 

valósul meg a természeti szabad 

exploráció. A hipotézis alaposabb vizsgá-

lata csak ezután hajtható végre. Az Ember 

és természet, Földünk – környezetünk, 

Életvitel és gyakorlat, illetve az Ember és 

társadalom műveltségi területen belül az 

Erkölcstan, etika fő terület vizsgálata is 

indokolt a természeti szabad exploráció 

szempontjából.  

   A 3. hipotézis (az ökoiskolák esetében 

nagyobb arányban fordulnak elő a termé-

szeti szabad explorációs élmények, mint 

az ökoiskola címet nem nyert intézmé-

nyeknél) nem nyert alátámasztást. Az 

eredményekből nagyobb eséllyel követ-

keztethetünk arra, hogy pont az 
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ökoiskolák esetében kevesebb a természe-

ti szabad exploráció. Nagyobb arányban 

fordulnak elő a környezetvédelemmel 

kapcsolatos programok, de ezek több kö-

töttséggel és irányítottsággal valósulnak 

meg. Ugyanakkor a hipotézis tényleges 

vizsgálatához átfogó kutatás szükséges, 

amely az egyes programok hosszát, gyako-

riságát és az azokon résztvevő diákok 

számát is figyelembe veszi. Továbbá ér-

demes megvizsgálni a napközis foglalko-

zásokat, játszótéri szabad időtöltéseket és 

a felsős tanuló szobák programjait is, 

szintén figyelembe véve a gyakoriságot, 

időtartamot, bevont diákok számát és a 

helyszínt is. 

 

   Következtetések 

   A 2012-es Nemzeti alaptanterv és keret-

tanterveinek vizsgálata rámutatott, hogy 

az alsós korosztály számára kötelező elem 

a természeti szabad exploráció a testneve-

lés órák keretében. Ugyanakkor az inter-

júk csupán egy esetben említették, hogy a 

mindennapos testnevelés részei ezek a te-

vékenységek. Mindenképp fontos meg-

vizsgálni, hogy az iskolák mennyire építet-

ték be a természeti szabad explorációt a 

testnevelés órák tanmenetébe. Érdemes 

kutatást végezni célzottan egyéb tantár-

gyak esetében is arra vonatkozóan, hogy 

megvalósul-e ez a kötetlen program elem, 

és ha igen, milyen gyakorisággal. Az új 

Nemzeti alaptanterv megjelenésekor, an-

nak vizsgálatát is el kell végezni a termé-

szeti szabad exploráció szempontjából.  

   Csonka és Varga (2019) kutatása alapján 

az ökológiai identitás fejlődésében megha-

tározóbb szerepe van a természeti szabad 

explorációs élményeknek, mint az erősen 

strukturált, szervezett programoknak (a-

mennyiben általánosságban a környezet-

tudatosság, környezettudatos viselkedés 

kialakítását vesszük figyelembe, a szerve-

zett programok szintén kiemelt fontos-

sággal bírnak). A pilot kutatás eredményei 

indokolttá teszik az ökoiskolák és öko-

iskola címet nem nyert intézmények helyi 

tantervének átfogó vizsgálatát, a termé-

szetben végbemenő, szabadság és felfede-

zés érzését adó programok megjelenésé-

nek gyakorisága szempontjából.  Elkép-

zelhető, hogy a környezettel, környezet-

védelemmel kapcsolatos programok sű-

rűbb megjelenése, a természetben eltöltött 

szabadidő csökkenése árán valósul meg. 

Ez esetben a pedagógiai célokkal ellenté-

tes hatást válthatunk ki. A természettu-

dományos, illetve környezetvédelemmel 

kapcsolatos tudás gyarapodhat, de nem 

alakul ki a természettel egy kellően pozitív 

érzelmi viszony, így nem lesz valódi belső 

motiváció annak védelmére.   

   A fenti körülményre tekintettel, a ko-

rábbiakban ismertetett átfogó kutatások 

megvalósítása fontos és kiemelt feladat. 

Amíg nem vetjük alapos vizsgálat alá az 

intézmények tanterveit a természeti sza-

bad exploráció tekintetében, addig az is-

kolai környezetpedagógia hatékonyságá-

nak megítélésénél is csupán a sötétben ta-

pogatódzunk.    
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   Köszönetnyilvánítás 

   Az EFOP-3.6.1-16-2016-0001 „Kutatá-

si kapacitások és szolgáltatások komplex 

fejlesztése az Eszterházy Károly Egyete-

men” pályázat keretében támogatás igény-

lés történt a tanulmányhoz. A támogatást 

tisztelettel köszönjük! 
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