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nevelési-oktatási helyszínek és a 
környezetpszichológia

az oktatás–nevelés intézményes
helyszínei

– bölcsődék, óvodák,  iskolák –
a környezetpszichológia kiemelt
kutatási területei



sosem vagyunk környezet nélkül /
/ mindig környezetben vagyunk



Bronfenbrenner (1970) ökológiai modellje

környezetpszichológia / soha nem 
vagyunk környezet nélkül
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környezetpszichológia

két irány (Steg, van den Berg, & de Groot, 2013):
u „építészeti” (irányultságú) pszichológia 

(„architectural” psychology)
u zöld pszichológia (green psychology) 

közös mechanizmusok: személy-környezet 
tranzakció



pro-environmentális környezetpszichológia
u pszichológia lehetséges és nélkülözhetetlen szerepe a környezetvédelemben és a 

fenntarthatóságban
u fenntarthatósággal épített, városi környezetben – óvoda / iskola és fenntarthatóság
u környezeti kockázatészlelés
u környezeti attitűdök és a környezeti viselkedés kapcsolata, attitűdök mérése, struktúrája 
u természet, a természetes tájak értékelése
u állatokkal, a vadvilággal kapcsolatos attitűdök 
u épített környezet értékelése és védelme
u életkori, vallási, etnikai, kulturális csoportok 
u klímaváltozás
u energia 
u szemetelés, újrafelhasználás
u közlekedés 
u katasztrófák környezetpszichológiai vonatkozásai 
u egészségtámogató környezeti hatások, a környezetminőség és az életminőség 

összefüggése 



környezetpszichológiai mechanizmusokon 
keresztül a fenntarthatóságig

D

u környezeti kontextus!!!

u fenntarthatóság szélesebb értelemben





attitűd: dilemmák

d



(iskolai) szociofizikai környezet: 
társas ökológiai kontextus

meghatározó struktúrák (Zeisel 1981):
fizikai szociális adminisztratív

- nem tudatosuló, de kumulálódó hatások 
– erősebbek, mint a tudatosak
- nagyon erős társadalmi identitásüzenet



iskola tranzakcionális 
megközelítése (Dúll, 
2007 – Werner et al., 
1985 nyomán)



ki az erősebb? 
környezeti alkalmazkodás

„A gyerekeknek figyelemre méltó képessége van 
arra, hogy a leghaszontalanabb mesterséges 
feltételekhez is alkalmazkodjanak. Még az 

iskolák többségében jellemző, teljesen 
leaszfaltozott iskolaudvarokon is nap mint nap 

tudnak játszani anélkül, hogy 
megzavarodnának” (Moore 1974). 

ô

Nem szabad a gyerekek környezeti 
alkalmazkodási képességét túlterhelni!



környezeti kompetencia

uA térben való hatékony eligazodásra, a tér 
„elsajátítására” való képesség: az emberek 
képessége arra, hogy hatékonyan és 
előrevivő módon bánjanak közvetlen 
környezetükkel (Pedersen, 1999). 

u - egész életen át fejlődik (implicit + 
formális fejlesztés) 



környezeti kompetencia

összetevői (Steele, 1980): 
(1)észlelési komponens: azonosítás, megkülönböztetés
(2)affektív, dinamikus komponens (érzelem, motiváció, 

viselkedés) 
(3)kognitív komponens: tudás, tudatosság (?)



környezeti kompetencia: észlelés

• „jó” észlelés: ambiens viszonyok
• affordanciák
• eligazodás
• ...
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KÖRNYEZETI KOMPETENCIA: 
ÉSZLELÉS

EFOP-3.4.4-16-2017-00002
A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő 
és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az 
MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen



EFOP-3.4.4-16-2017-00002
A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő 
és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az 
MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen

• affordanciák
• eligazodás
• „jó” észlelés: 

ambiens viszonyok
• ...

környezeti kompetencia: eligazodás



EFOP-3.4.4-16-2017-00002
A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő 
és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az 
MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen

affektív, dinamikus komponens (érzelem, motiváció, 
viselkedés) 

környezeti kompetencia: affektusok



EFOP-3.4.4-16-2017-00002
A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő 
és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az 
MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen

kognitív komponens: tudás, tudatosság (?)

környezeti kompetencia: kogníció



környezeti kompetencia: fenntarthatóság



környezetpszichológiai /társas ökológiai 
mechanizmusokon keresztül a 
fenntarthatóságig





iskolai környezet használói

gyerekek, pedagógusok, stáb, szülők, 
látogatók, városlakók …



iskola: kutatási témák a környezetpszichológiában

tértulajdonságok, térhasználat és egyéni/társas 
viselkedés kapcsolata
u ambiens jellemzők
u ablak szerepe
u iskolai környezeti stressz: szociofizikai tényezők
u ülésrend
u külső-belső terek
u deviancia, rombolás, erőszak-zaklatás és bűnözés az iskolában, 

campuson, kollégiumban stb.
u alternatív oktatási terek (alternatív pedagógiák, kreatív tér, 

rugalmas munkaterek, virtuális terek),
u fenntarthatóság,
u …



a helyekhez intenzív érzelmek kapcsolódnak: 
környezeti érzelmek, attitűdök

adott helyhez kapcsolódó érzelem összefügg az adott
környezet észlelésével, használatával és
értékelésével

környezeti érzelmek vizsgálatai:
u helyek használata (pl. gyerekek territoriális

tartománya), 
u hosszú- vagy rövidtávú környezeti attitűdök (pl. 

tájetika; helypreferencia, kedvenc helyek)
u helykötődés, helyidentitás



helypreferencia – gyerekek, kamaszok 

u gyakorlatilag soha nem szerepel az első helyeken az 
iskola! 

u a gyakran használt helyeket (pl. iskola vagy otthoni 
fürdőszoba) egyértelműen nem kedvelik, inkább a 
ritkábban használt színtereket (táborok, 
szórakozóhelyek)

u okok? (iskolai kötelező tevékenységek, felnőttek 
kontrollja, gyakori használat, intézménykörnyezeti 
jelleg, …)



viszonyulás a(z iskolai) 
környezethez

• gyakran 
ambivalens

• nem tudatosul
• kumulálódik
• mindenre hat
• hosszú távon
• egész életen át

nem pusztán esztétikai kérdés!
személy-környezet tranzakció





környezeti érzelem- és önszabályozás
alapvetés (Russell, Snodgrass, 1987): 
érzelmi állapotok jelentősen befolyásolják az egyén által előnyben

részesített környezet preferenciáját

„az érzelmi élmények adott helyszínek keresésére és más
helyszínek elhagyására ösztönzik az egyént”

ÉS 
viszont: a környezet jelentősen hat az érzelmekre

È
A HELYVÁLASZTÁS ÁLTAL AZ EGYÉN SZABÁLYOZNI TUDJA 

HANGULATÁT

attitűdváltozás!

KEDVENC HELY



az edukációs színterek 
környezetpszichológiai 
szemlélete

a fizikai környezet vagy az ember 
semmilyen tekintetben nem egyértelmű 
meghatározó/ok vagy okozat:

„önmagában attól, hogy megváltoztatjuk a folyosó színét vagy 
párnákat teszünk a tanterembe, nem fog közvetlen változás 
bekövetkezni a gyerekek és a pedagógusok viselkedésében”

„egy extrovertált a helyzettől függően viselkedik 
extrovertáltként”



FELVETÉS

A KÖRNYEZET = A KIRAKÓ EGY HIÁNYZÓ DARABJA?



környezetpszichológia
ember-környezet kölcsönkapcsolat

„evidenciák”:
- „a természetben jó”
- „a nagyváros rossz”
- „az online világ elidegenít”
- ...

?



kitekintés: tágabb kontextus

u térhasználat feltárása

u tranzakcionálisabb tértervezés, -kialakítás
u együttműködés a szakmák között

urészvételi tervezés

u iskola kapcsolata más környezetekkel 
uotthon város – az iskola mint a revitalizáció 

kiindulópontja?



új kihívások



új kihívások: 
solastalgia, földérzelmek, 
klímaszorongás, klímagyász …



új kihívások – új megoldások
solastalgia, földérzelmek, 
klímaszorongás, klímagyász …





DE:
-érdemes sokkal tudatosabban közvetíteni a 
tér és a lehetőségek környezeti üzeneteit 
az edukációs környezetek minden 
használója felé

- participáció

a pedagógusok nem 
környezettervezők…

fenntarthatóság!



tudástár



Mi nyomtalanul
eltünt kint: belénk-szökve
rendezkedni kezd.

(Fodor Ákos: Ecce Homo)



Köszönöm a figyelmet!

Az előadásban használt képek forrása: szabad hozzáférésű internet linkek


