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Kivonat— A fizika oktatásának egyik kihívása a megújulás az aktualitás tanórákon való 

megjelenítése, és környezetét ismerő, iránta felelős ember formálása. A környezettudatos 

gondolkodás fejlesztése a tananyag tervezése során minden évfolyamban megjelenik. Az 

iskola falain túl az aktuális hazai és nemzetközi projektek között is előkelő helyet foglal el 

több, a környezet kincseinek megőrzésére vonatkozó téma. A tudatos felnőtté formálásá-

ban a tervezés egyik lépése annak feltárása, milyen fogalmi képe van a jelzett területen a 

diákoknak. A szóasszociációs teszttel a meglévő fogalmi térkép kirajzolását, a fejlesztési 

lehetőségeket, a témában ismeretlen területeket és a téves fogalmi képet is megismerhet-

jük. 

Abstract— One of the challenges of physics education is to insert renewal into actual les-

sons, and to form students knowing their environment and feeling responsible about it. 

The development of environmentally conscious thinking appears in all classes during the 

curriculum design. Outside of the classroom walls, in the rank of actual national and in-

ternational projects, several topics related to the preservation of environment have promi-

nent positions. In the conscious-adult shaping, one of the steps of planning is to explore 

what conceptual image do the students have in particular areas. With the word-association 

test we can get to know their existing conceptual map, the development possibilities, the 

unknown areas in the topic, and their incorrect conceptual images. 
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1 . BEVEZETÉS 

 

A beszámoló első részében a 

környezeti neveléshez kapcsolódó olyan 

területeket gyűjtöttem csokorba, amelyek 

a kor aktuális lehetőségeit, és azok 

szükségszerűségeit hordozzák. Az egyes 

területeknek a fizika oktatásában 

megjelenő formájára a következő részben 

térek rá. A kutatási tervben a diákokkal 

készített teszt bemutatását annak 

elemzése, és rövid értékelése követi, 

majd a tanítás szempontjából fontos 

következtetéseket tekintem át. A 

kutatáshoz szóasszociációs módszert 

alkalmaztam, a feldolgozást a képi 

megjelenítés megkönnyítéséhez 

gráfokkal és gyakorisági adatok 

ábrázolásával végeztem. E módszerrel 

közelebb kerültem a tanulókban meglévő 

képhez, ami a tanítás és a környezeti 

nevelés során is hasznos lehet.  

 

2 . KÖRNYEZETI NEVELÉS TERÜLETEI  

 

A környezeti nevelés alapfeltétele az, 

hogy környezetet, és benne az ember 

környezetet befolyásoló hatásait 

megismerjük. A környezet fogalmának 

tisztázása azért fontos, mert csak akkor 

lehetünk biztosak abban, hogy felelősek 

vagyunk valami iránt, ha tisztában 

vagyunk azzal, ami iránt felelősek 

vagyunk. A környezetről azt olvashatjuk, 

hogy ”a világ azon része, amelyben élünk 

és tevékenykedünk”[1] Azok a diákok, 

akik a fogalmat szorosan értelmezik, a 

környezetet leszűkítik közvetlen 

életterükre, ezzel vélhetően a felelősséget 

is. Több mint tíz éves az a törvény, 

amelyik szélesebb körben definiálja a 

környezet, ezzel együtt a felelősség 

fogalmát. A törvény a környezetet a 

környezeti elemek rendszereként 

határozza meg. A környezeti elemek a 

törvény alapján „a föld, a levegő, a víz, 

az élővilág, valamint az ember által 

létrehozott épített (mesterséges) 

környezet, továbbá ezek összetevői”[2] A 

felelősség és tudatos gondolkodás 

megélését az biztosítja, ha konkrét, 

pontosan és részletesen meghatározott 

részterületeket adunk meg a környezet 

meghatározása során. Ide tartoznak a 

szilárd halmazállapotban ismert, élettelen 

elemek, mint a talaj, épített környezeti 

elemek, használati eszközök és élő 

környezeti partnerek, benne az ember, 

állat és növényekkel. Környezet 

részeként értelmezhető a folyékony 

halmazállapotú anyagok összessége, 

melyek között megjelenik a természetes 

anyagok közt a víz, növényi nedvek, 

földalatti olajmezők, és a mesterségesen 

előállított italok, vegyszerek.  A légnemű 

környezeti elemek között első helyen a 

levegő, mint természetes elem, majd az 

élő objektumok által előállított 

természetes, ezt követően az emberi 

tevékenységhez kapcsolódó mesterséges 

gázok szerepelnek. Beszélnünk kell 

azokról a mechanikai hullámokról, 

amelyek egy része természetes eredetű, 

mint a madárfütty, vagy a dörgés, de 

sokkal meghatározóbb az építkezések, 

közlekedés, vagy szórakozás okozta 

mechanikai hullámok. Ugyanakkor az 

elektromágneses hullámok is a 

környezetünk szerves részét alkotják. 

Nem szabadna kihagyni a fényt, de a föld 

forgásából, a villámlásból, napkitörésből 

és kozmikus záporból eredő 

elektromágneses hullámokat, mint 
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ahogyan az emberi tevékenység szerves 

részét alkotó, elektromágneses sugárzást 

kibocsátó eszközöket sem. Földünk a 

Világegyetem, benne a Naprendszer 

része. A földtörténet során a 

Naptevékenység és a kozmikus 

események hatással voltak az itt zajló 

folyamatokra. A földi élet a radioaktív 

anyagok jelenlétében alakult ki, és 

fejlődött. A radioaktív terhelés kapcsán a 

Napból, kozmoszból, vagy a Földből 

érkező természetes eredetű radioaktív 

sugárzás mellett kell beszélnünk a 

mesterségesen, ipari, hadi vagy 

gyógyászati céllal előállított radioaktív 

anyagok földi folyamtokra való hatásáról. 

Az embernek a környezettel való 

eredendően harmonikus kapcsolatáról a 

diákok már csak többnyire iskolai a 

tanulmányokban, olvasmányokban 

találkoznak, számukra történelem előtti 

esemény az egyén és környezetének jó 

kapcsolati lehetősége. [4] 

 

3. KÖRNYEZETI NEVELÉS LEHETŐSÉGE 

A FIZIKÁBAN 

Ha a diákoknak a törvény szövege 

alapján segítünk abban, hogy a környezet 

konkrét elemeit feltárjuk, szélesebb 

spektrumot látnak. Azonban az egyes 

elemek értelmezését, felépítését, annak 

dinamikáját a fizika segítségével is, 

néhány esetben csak e módon lehet 

megvalósítani. [3] Ennek feltétele, hogy 

a diákok a fogalom ismerete mellett a 

fizikai törvényeket is ismerjék. A fizika 

oktatás egyik nehéz problémája a 

motiválatlanság a tanulók részéről. A 

környezettudatos gondolkodás fejlesztése 

segítség, módszer és egyben lehetőség 

arra, hogy közelebb kerüljön az 

iskolapadban ülő, steril tudományt túlélni 

szándékozó diák az életterében zajló 

eseményekhez. A következő táblázatban 

arra mutatok példát, hol épülhet be 

néhány környezeti elem a fizika 

oktatásába.  A választások a tanulói 

válaszok alapján azokat a területeket 

érinti, amelyekre a válaszadók kis aránya 

asszociált. Az életkornak és a technikai 

feltételeknek megfelelően egy-egy 

fogalom a felsőbb éveken újra 

átgondolást igényel. 

1. táblázat: Környezeti elemek lehetséges 

megjelenései a fizika tanításában 

Környezeti elem 

neve 

Megjelenése a 

fizikaoktatásban 

fémek elektromosság; 

atomfizika 

műanyagok hőtan; elektromosság 

kompozit anyagok szerkezete 

víz; olaj hőtan, hidrosztatika 

növényi nedvek diffúzió 

szén-dioxid hőtan 

zene rezgések, hullámok 

földi mágnesesség; 
sarki fény 

mágnességtan,  

modern fizika 

fény optika, modern fizika 

telefon elektromágnesség 

 

4. KUTATÁSI TERV 

A kutatás alapjául szolgált az a 

feltételezés, hogy a közoktatásban a 

diákok a környezet, és annak 

megóvásával kapcsolatos fogalmakat 

szűk körben ismerik. A szűk látókörűség 

feltárása és felszámolása feltétele annak, 

hogy a tudatos gondolkodás komplex 

módon valósuljon meg. A vizsgálathoz 
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alkalmazott módszer alapjait a hazai 

szakirodalmi gyakorlat adta. [5] [6] A 

kutatásba egy általános és egy 

középiskolai intézményt vontam be, ami 

két általános iskolai, és két középiskolai 

korosztályt jelent. Az általános iskolai 

korcsoport 7. és 8. osztályos, a 

középiskolai 9. és 10 évfolyamos. A 

választást az indokolta, hogy a feltárása 

után legyen módom arra, hogy velük 

fejlesztési folyamat során folytassam a 

kutatást. A felmérés menete során a 

tanulók először megkapták az általános 

tájékoztatást: Hívószavakat kapnak, és 

azt követően 30 másodperc áll 

rendelkezésükre, hogy a megadott szó 

kapcsán felmerülő szavakat lejegyezzék. 

A mérésre nem készítettük fel a diákokat, 

a hívószavakat az aktuális tanítási egység 

tananyagának szókészletébe ágyazva 

kapták azért, hogy ne szűküljön be a 

széles asszociációhoz szükséges terület. 

A szavak sorrendje is olyan volt, hogy jó 

logikai gondolkodással bíró tanuló se 

álljon rá a feltárandó téma szókészletére 

az első néhány hívószó után. A kutatás 

szempontjából fontos hívószavak a 

következők voltak: ártalom; környezeti 

ártalom; védelem; környezetvédelem; 

környezet; szennyezés; valamint a 

környezetszennyezés. A feldolgozást 

Excel táblázatkezelő segítségével 

végeztem el. A leíró statisztika és a 

gyakoriság számításában az SPSS, a 

diagramok elkészítésében az Excel, a 

gráfokon való megjelenítésben yEd 

Graph Editor programokat használtam. 

Az első elemzésre szánt vizsgálati elem a 

környezet.  Az első megjelenő szó 79 

főnél volt értékelhető. A gyakoriság 

szerinti ábrázolást mutatja az 1. ábra.  

 

1. ábra: A környezet hívószó első asszociáltjai 

Azokban az esetekben, amikor a 

tanuló általánosított fogalommal reagál a 

hívó szóra, nem dönthető el, hogy van e 

konkrét élményhez kapcsolható 

emlékképe, vagy szocializáció során 

adaptált fogalom tör a felszínre. Az 

előhívott szavak és fogalmak között 

szerepelnek egymás szinonimái, 

valamint olyan szavak, amelyek egy 

bővebb halmazba sorolhatók. A felmérés 

semlegesítő hatásának köszönhetően 

előjöttek olyan fogalmak is, amelyek 

mögött nincs, vagy kis valószínűséggel 

van konkrét tartalom. Az elemzés során 

az egyes elemek csoportosítását is 

elvégeztem úgy, hogy lehetőség szerint a 

tanulói kapcsolati háló ne sérüljön. Az 

elvégzett csoportosítást mutatja a 2. ábra. 

Azok a megjelenő asszociációk, amelyek 

nagy valószínűséggel fogalmi szinten 

élnek a tanulóban, azaz nem a konkrét 

fizikai környezetéhez köthetők, mintegy 

30%-ot tesznek ki. E mellett több, mint 

30%-ban az élőlények megjelenése 

olvasható. Ezen elemekkel kapcsolatos 

munka a fizika hatáskörén túl mutat. A 

természet tudatos elemzése, 

megőrzésének lehetősége szempontjából 

releváns szavakkal a tanulók alig 30%-a 

reagált. E reakciók között azonban 

egyáltalán nem szerepeltek azok a 
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tartalmak, ahol a mai ember “modern” 

természeti károkat képes okozni, vagy 

elszenvedi azokat. 

 
2. ábra: A környezet szóra alkotott első asszociáció 

csoportostása 

Második szóval a 79 tanulóból 17 nem 

asszociált. Azok között a válaszok 

között, amelyek megjelentek, sokkal 

szélesebb körben voltak konkrét szavak. 

Az asszociáló 62 diák közül 4 fővel több 

azoknak a száma, akik ugyanazt a 

gondolatot hívták le második szóként, 

mint az elsőben. Az első hívószóhoz 

hasonlóan azonban most is igaz, hogy a 

megjelenő kép általános, emellett az élő 

természet része. A kutatás feltételezése, 

mely szerint korunk fiataljainak 

környezet-fogalma törpe és csonka, az 

eddigiek alapján igazolódni látszik. A 

második asszociációt a 3. ábra mutatja. 

 

3. ábra: A környezet szó második asszociáltjai 

 Második analógiás kép sok tanulóban 

ugyanazt a tartalmat képviseli. A 

kifejezések újabb csoportosításával a 

fizika szempontjából kiaknázható, 

meglévő fogalmak aránya tovább 

csökken. Ugyanakkor most jelennek 

meg az emberi tevékenységek, mint 

lehetséges környezeti elemek. 

 

3. ábra: A környezet szóra alkotott második 

asszociáció csoportostása 

Azok a diákok, akiknek a szókészlete 

színesebb, összetettebb, jobban látják az 

emberi tevékenység környezetet 

befolyásoló hatását. A csoportosítás 

segítségével létrehozott diagram a 4. 

ábrán látható.  

A következő asszociálásra már csak 34 

tanulónál jött elő értékes szó, vagy 

fogalom. A tanulók több mint fele a 

rendelkezésre álló idő alatt a téma 

feldolgozása szempontjából alapvetően 

fontos szóhoz maximum két társítást 

végzett el. Ezek jelentős része azonban 

nem alkalmas arra, hogy a fizika tanítása 

során akár alapozó, akár motiváló 

funkciót töltsenek be. A felszínre kerülő 

fogalmak többsége az élő környezeti 

elemek egy-egy csoportját tartalmazza. 

Az élettelenen-bár meghatározó 

környezeti elemek arányának alacsony 

foka lehet a magyarázata annak, hogy a 

környezetünket visszafordíthatatlan 
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módon terheljük. Az asszociált szavak 

elrendezését az 5. ábra mutatja. 

 

4. ábra: A környezet szó harmadik asszociáltjai 

Ha a három asszociációs szintet gráfon 

ábrázoljuk, a tanulói reakciók 

változásában a következő figyelhető meg: 

míg az első szókapcsolatra a diákok 

sokszínű, összetett fogalmakkal 

asszociáltak, a második kapcsolati 

lehetőségben már csökkent az 

komplexitás mértéke. A harmadik 

társítást is létrehozó diákok azonban már 

két, egymástól elkülöníthető csoportra 

bonthatók. A teljes kutatást a felsorolt 

hívószavak elemzésével folytatva, a 

tanulói analógiás gondolkodás 

tartományára és mélységére ad mélyebb 

rálátást. A 6. ábrán a környezetvédelem 

és környezetszennyezés szavak kapcsán 

leggyakrabban fellépő analógiákat 

jelenítettem meg.  

 

 

6. ábra: Környezetvédelem és 

környezetszennyezés legnagyobb számú elemei 

Napjaink európai és hazai pályázati 

valamint médiai eszközöknek 

köszönhetően a környezetvédelem széles 

körben váltott ki hasonló analógiákat a 

mérésben rész vett diákokban. 

Míg a környezeti ártalomra a nagyobb 

gyakoriságokon a széles spektrum 

jellemző, a környezetszennyezés a teljes 

populációra nézve szórt, kevésbé 

egységes. 

5. KÖVETKEZTETÉSEK 

Az életkori sajátosságokat figyelembe 

véve, nem meglepő, hogy az analógiás 

szóképzés még szűk.  Gyakori elem a 

szemetelés, a környezetet terhelő szavak 

között azonban az ember kis számban 

jelenik meg. Míg a szemetelés, és annak 

gyűjtése, újrahasznosítása már népszerű, 

és könnyen előhívható, a szennyezés 

formái között többnyire a hulladék 

szerepel. A diákok a szennyezésbe nem 

emelik be a fény, elektromágneses 

területeket. A zaj, mint környezetet 

károsító elem szórtan jelenik meg, 

jelenléte jó lehetőség arra, hogy 

kapcsolódhassunk hozzá. A megjelenő 

képek mögötti tartalom az, amivel tudni 

kell számolni akkor, ha oktatási keretek 
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között hatékony munkát szeretnénk 

végezni.  

6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 A természethez való megfelelő 

viszonyulást a közoktatás keretein belül 

irányítottan alakítani és fejleszteni kell. 

A tanuló a szocializációs folyamat során 

a tantermi környezet, és a média egyes 

műfajai alapján olyan képet alakít ki a 

természetről, és abban elfoglalt helyéről, 

amelyben ő izolált egyénként fordul elő. 

Ezzel a képpel felmentheti magát a 

társadalmi és természeti felelősség alól. 

A fizika azon tudományok egyike, 

amelyik érvekkel, tudományos alapon 

nyugvó magyarázatokkal tudja 

alátámasztani tanait. Ezért a tanítás 

feladata, hogy azokat a természeti 

jelenségeket, amelyek a tudomány 

törvényeivel leírhatók, a tanulók elé 

tárja.[7] Mindeközben figyelemmel 

kísérje a tanulói előképzettséget, 

alapismeretet, mert nem építhet fiktív 

alapokra. A beszámolóban bemutatott 

elemzés a kutatás egy szelete, de sem 

ebben, sem a kutatás többi részében nem 

fordulnak elő azok a természeti elemek, 

amelyekről a második és harmadik 

fejezetben szó esett. Azokat a környezeti 

elemeket újszerűként, konkrét példákkal, 

megkülönböztetett hangsúllyal és 

figyelemmel lehet jól beépíteni a tanulók 

képi és fogalmi rendszerébe 
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