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Mennyi időt töltött az elmúlt héten 

szabadban, természeti környezetben?
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A találkozó 

résztvevőinek 

válaszai alapján



Élhetünk
természetben 
töltött idő
nélkül?

Alapvetően igen, 
de a 
természethiány 
ártalmas is lehet 

Varga és Dúll (2020) 2. diája alapján



Mi a 

természethiány 

szindróma? 

 Nem klinikai diagnózis

 Senki sem kerül kórházba
természethiánnyal 

 Annak a ténynek a metaforája, 
hogy egyre több tudományos 
bizonyíték van arra, hogy
természet nélkül élni
egészségtelen

 Felhívás a természetben
töltött idő újragondolására és
dekriminalizálására

(Louv 2005)



Tudományos 

bizonyítékok alapján:

A természetes környezet gyakori 
megtapasztalása hosszú távon a 
korai halálozás csökkenésével és a 
mentális egészség javulásával jár 
együtt (Chavaly és Naachimuthu, 
2020)
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Mennyi természetre van szükségünk? – Idő 

 Azok az emberek, akik 
hetente legalább 2 órát 
töltenek a természetben, 
nagyobb valószínűséggel 
számolnak be jó egészségről 
és a magasabb pszichológiai 
jóllétről 

 A kapcsolat hatása 5 óra 
körül tetőzik, további 
nyereség nélkül.

 Nem számít, hogyan sikerült 
heti 2 óra kontaktust elérni: 
egy hosszú vagy több 
rövidebb látogatás 

(White és mtsai, 2019)
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Mennyi természet segít - mennyiség

 Még természeti környezetet 

ábrázoló képek is javítják az

egészséget (Kweon és mtsai,

2008)

 A legkisebb is számít - még egy

cserép virág segít a

fájdalomcsillapításban

(Bringslimark és mtsai, 2009)

 Távolság számít: 10 perc séta

(https://10minutewalk.org/#Our

-research) 
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Hogy segíti a 
természet az 
egészségünket? 

 Minden érzékszervet egyszerre
stimulál, nem csak a szemünket és 
a fülünket (Franco és mtsai, 2017)

 Lehetőséget nyújt arra, hogy
megtapasztaljuk a világgal való 
egységünket: csúcsélmények, 
áramlás és lelki élmények (Marshal, 
2003)

 Segítség a kikapcsolódáshoz azáltal, 
hogy lehetőséget biztosít az 
indirekt, írányítatlan figyelemre, 
(figyelem helyreállítás) (Berman, 
Jonides és Kaplan, 2008; Ohly és 
mtsai, 2016)
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Biofilia versus urbanofilia

 Biofilia

 Az embereket vonzzák az élő
környezetek, mivel az emberi evolúció
elsősorban az élő környezetben zajlott

(Kellert és mtsai, 1993)

 Urbanofília

 Az embereket vonzza az épített
környezet, mert a civilizáció
védelmet nyújt a természet
veszélyeivel szemben (a mesék
igazak voltak a sötét és veszélyes
erdőkkel kapcsolatban)

 Az emberek az épített és 
természetes környezet 
kombinációját szeretik a legjobban

(Felonneau, 2004) 
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Milyen szabadtéri foglalkozások vannak az 

Önök iskolájában a diákok számára? 

A találkozó 

résztvevőinek 

válaszai alapján



A természet hatása a környezethez való 

viszonyra – nemzetközi eredmények

Sikeres környezetvédő emberek élettörténetét vizsgálva a következő 
hatótényezőket találták (Palmer és Nael, 2000, 15–25):

 természeti élmények (90% említés), 

 iskola, nevelés (60%), 

 család (40%) 

 civil szervezetek (40%), 

 TV média (25%),

 barátok, mások (25%), 

 külföldi utak, katasztrófák (20%), 

 könyvek (15%), 

 szülővé válás (10%),

 állattartás, hobbi, vallás (5%)  



A természet hatása a környezethez való 

viszonyra – magyar eredmények 

Környezetvédők 

kategóriái Válaszok száma

Szabad exploráció 10

Személyek 9

Negatív 7

Spirituális 6

Környezetszennyezés 5

Oktatás/képzések 4

Háziállatok/állattartás 3

Munka 2

Könyvek/cikkek 2

Szervezett programok 2

Vallás 1

Film/média 1

Műszakiak kategóriái Válaszok száma

Szabad exploráció 12

Személyek 11

Szervezett programok 10

Negatív 5

Oktatás/képzések 4

Munka 1

Háziállatok/állattartás 1

Környezetszennyezés 1

Csonka és Varga (2019)



A természeti környezetben végzett szabad 

exploráció ökoiskolákban és nem ökoiskolákban
Százalék

Ökoiskola 1. 10

Ökoiskola 2. 20

Ökoiskola 3. 30

Ökoiskola 4. 34

Ökoiskola 5. 40

Ökoiskola átlag 26,8

Nem-ökoiskola 1. 40

Nem-ökoiskola 2. 58

Nem-ökoiskola 3. 60

Nem-ökoiskola 4. 27,5

Nem-ökoiskola 5. 50

Nem-ökoiskola átlag 47,1

Szabad exploráció aránya a természeti 

környezetben zajló programokon belül

Csonka (2019)



Az iskola által szervezett szabadtéri 

foglalkozások és a diákok környezettudatos 

cselekedetei  

4,65 4,46 4,5

3,88 3,7 3,49
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Szabó és mtsai (2021) ANOVA: F(5,6709,46)=73,63, p<0,001, η2= ,011;



Környezeti témakörök megjelenése az 

iskolában és a diákok környezettudatos 

cselekedetei  

4,12
4,46 4,53

4,03
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Szabó és mtsai (2021)

ANOVA: F(3,4597,5)=36,39, p<0,001, ηp2= 0,002; 



A barátokkal környezetvédelmi témákról való 

beszélgetés gyakorisága és a diákok 

környezettudatos cselekedetei  

5,29
4,79

4,23

3,44
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gyakran

néha

nagyon ritkán
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Szabó és mtsai (2021)

ANOVA: F(3,4904,96=267,12), p<0,001 ηp2= ,005; 



Szabadtéri foglalkozások az iskolában -

kérdések 

Tantervi kapcsolat – előkészítés, 
feldolgozás

Szervezési kérdések

Helyszín – a legkisebb, legközelebbi is fontos

Idő – a legrövidebb idő is hasznos lehet

Biztonság – szabályok, fokozatosság

Finanszírozás – nem csak pénzkérdés 
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Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket! 
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