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Absztrakt: A szabadidő hasznos eltöltésének pedagógiai lehetőségei, az ehhez kap-
csolható pedagógiai módszerek és eszközök koherens rendszerének bemutatása egy-
re intenzívebben jelenik meg a pedagógiai elméletek, vizsgálatok sorában. Egyre többet 
foglalkozunk a szabadidő pedagógiai kérdéseivel, a szabadidő-eltöltés közegeivel. A gyer-
mekek és fiatalok számára az egyik legkézenfekvőbb, személyiségük individuális és szo-
ciális fejlődése szempontjából is legideálisabb szabadidős közeget, szabadidős közössé-
get a köznevelési intézmények, a köznevelésben dolgozó pedagógusok által biztosított 
programok jelenthetik. A tanulmány tudatosító, szemléletformáló céllal, konkrét megoldási 
javaslatokat nyújtva kíván hozzájárulni a szabadidő-pedagógia mozgásos tevékenységei-
nek megtervezéséhez és megszervezéséhez a köznevelési intézményeken belül.
Kulcsszavak: pedagógiai személyiségértelmezés, individuális fejlesztés, szociális fejlesz-
tés, szabadidő, mozgásos szabadidős tevékenységek 

Abstract: Presentation of coherent educational methods for spending leisure time 
and the possible pedagogical methods and means attached to them are appearing 
more intensively in pedagogical theory and research. One of the most obvious and ideal 
environment from the point of view of individual and personality development of children 
and youth are the educational institutions and programmes provided by teachers, working 
in public education. The paper aims to contribute, through awareness raising and attitude 
formation, to planning the movement activities of leisure-time programmes in public 
education institutions with concrete suggestions.
Keywords: pedagogical interpretation of personality, individual development, social 
development, leisure time, movement leisure activities
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Bevezetés

A 21. század nevelési feladatait átgondolva vi-
lágosan látszik, hogy napjainkban a társadalmi, 
gazdasági, valamint a(z egyéni) kulturális igények 
hatására alapvetővé vált a nevelés, az oktatás és a 
képzés hatékony működtetetésének biztosítása, 
megváltozott a személyiségfejlesztéshez kapcsolódó 
pedagógiai szerepvállalás és feladatrendszer. A ne-
veléstudomány gyakorlatában a változó körülmé-
nyekre történő adekvát reagáláshoz elengedhetetlen 
a hozzá kapcsolódó elméleti ismeretek fejleszté-
se. Megfigyelhető, hogy ennek a fejlesztésnek, az 

ismeretek bővülésének éppen azokra a területekre 
kell koncentrálnia, amelyeket az adott társadalmon 
kívül, a hozzá legközelebbi tágabb környezetben, 
jelen esetben, az Európai Unióban is fontosnak 
tartanak. 

A személyiségértelmezés aktualitása

A 21. század – ebből kifolyólag – éppen elegen-
dő kihívást állít a neveléstudomány elé, így a teore-
tikusoknak mindenképpen újra kell gondolniuk a 
személyiségfejlesztés pedagógiai konzekvenciáit. A 
személyiségfejlesztés területeinek vizsgálata implicit 
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módon nyújtja a személyiség általános pedagógi-
ai értelmezését. A személyiségfejlesztő feladatok 
átgondolásával számos központi oktatási-nevelési 
probléma kap új dimenziót, sőt lehetségessé válhat 
a problémák pontosabb meghatározása, a kutatás 
pontosabb irányítása, mivel az eredményt így már 
a személyiség, mint integrált egész, és nem csak 
egyetlen személyiségfejlesztési terület szempontjá-
ból vizsgálhatjuk. A személyiség fogalmát ezért mi 
is totalitásként definiáljuk, amelynek különböző 
nevelési funkciói, fejlesztő feladatai léteznek. 

A nevelési funkciók modellje, avagy a személyi-
ségszférák meghatározása

A nevelési funkciók (személyiségfejlesztési fel-
adatkörök, irányok) pedagógiai értelemben akkor 
relevánsak, ha céljaik a személyiség kibontakozását 
szolgálják, pedagógiai fejlesztési feladatokat lát-
nak el. E nevelési funkciók, akárcsak a személyi-
ség, összetettek, további funkciókból, úgynevezett 
alfunkciókból épülnek fel. A funkciók a személyi-
ség egy-egy szférájának, míg az alfunkciók a sze-
mélyiségszféra egy-egy komponensének fejlesztésé-
ért felelősek. A 21. század pedagógiailag releváns 
feladatkörei közül négy funkció határozható meg: 
kognitív, individuális, szociális, illetve az orientáló-
egzisztenciális nevelési funkció, amelyek értelem-
szerűen személyiségszférákat, ezzel együtt kialakí-
tandó személyiségbeli komponenseket jelölnek. A 
funkciók elválaszthatatlanok egymástól, így csupán 
szoros kölcsönhatásuk, komplementer kapcsolatuk 
hangsúlyozásával értelmezhetők. Az egyes funkciók 
pedagógiai kidolgozottsága, tudatossága, fejlett-
sége közvetlen hatással van a személyiségfejlesztés 
minőségének alakulására. Az egyes funkciókon be-
lüli részfeladatok eredményessége megalapozhatja, 
garantálhatja egy másik funkció részfeladatának 
sikerességét. A nevelés legfőbb célja a személyiség 
fejlesztése, amely a négy nevelési funkció pedagógi-
ailag megalapozott, tudatos, tervszerű, folyamatos 
működtetésével érhető el. 

A nevelési funkciók hatásainak mérlegelésekor 
feltétlenül számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy 
a különböző fejlesztési tevékenységekkel minden 
esetben egy komplex személyiségfejlesztési fel-
adatot valósítunk meg. A fejlesztő hatás először 
a személyiség megfelelő szférájára irányul, amely 
hatásra a személyiségszféra komponensei mozgás-
ba lendülnek. A mozgás változást eredményez, a 

komponensek mozgása az adott személyiségszféra 
változását, más szférákkal való kapcsolódása pedig 
hosszútávon a személyiség fejlődését eredményez-
heti. A szférák közötti mozgás a változás alapfelté-
tele, és ilyen értelemben a dinamizmus, a fejlődés 
előfeltétele. A pedagógus feladata a pozitív irányú 
változás biztosítása. A szférák közötti kölcsönhatás 
kialakulása szükségszerű, mivel a személyiség egy 
megbonthatatlan, ugyanakkor strukturált egység 
is. Bármelyik szférára akarunk hatni, ezt nem tud-
juk izoláltan művelni, mindig az egész személyisé-
get, mint komplex egészet befolyásoljuk, a hatások 
transzferálódnak a személyiségben. A nevelés során 
tehát mindig a személyiség egészét fejlesztjük, a 
maga összetettségében. A fenti definíció a dinamiz-
must hangsúlyozza. A dinamizmus egyben a szemé-
lyiség fogalmának egyik jellemzője, fejlődésének, 
fejleszthetőségének feltétele. Ezért egy strukturális 
modell helyett a fejlődés, illetve a nevelő, fejlesztő 
szándék és a funkcionalitás hangsúlyozása érdeké-
ben a személyiség dinamikus-funkcionális modell-
jét tartjuk reálisnak. A modell lényege a nevelési 
feladatokban gyökerezik, de a személyiség szféráit 
és azok komponenseit határozza meg. Az egyes 
szférák komponenseinek ismerete lehetővé teszi a 
személyiség működésének, változásának, módosu-
lásának, fejlődésének és fejleszthetőségének megér-
tését, így válik a hatékonyabb pedagógiai munka 
kritériumává.

Amint azt az 1. ábra mutatja, csak akkor tudjuk 
megvalósítani az egész személyiség fejlesztését, ha 
egyenlő mértékben és hatásfokkal alakítjuk mind 
a négy fejlesztési területet, azaz a kognitív, az in-
dividuális, a szociális és az orientáló-egzisztenciális 
nevelési funkciót. 

A szabadidő-pedagógia szociális fejlesztő hatásai

A szabadidő fogalmát talán legpontosabban ab-
ban a tevékenységblokkban lehet megjeleníteni, 
amely az iskoláskorú tanulók esetében az iskolai és 
otthoni tanulás, a fiziológiai szükségletek (étkezés, 
alvás) és a különféle egyéni és szociális kötelezettsé-
gek (házi munka, iskolai feladatok) kielégítése után 
fennmaradó időmennyiség kitöltésére szolgál.

Az iskolában eltöltött időmennyiségnek az utób-
bi időben tapasztalt jelentős mértékű növekedésé-
vel természetesen együtt jár, hogy az iskola egyre 
nagyobb szerepet vállal a tanulók oktatása, nevelése 
mellett a fennmaradó, szabadnak tekinthető idő el-
töltése megszervezésében is.
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1. ábra: A nevelési funkciók rendszere [forrás: saját szerkesztés]

Még mielőtt az iskolai szabadidős tevékenységek 
alaposabb vizsgálatába kezdenénk, értelmezzük az 
iskolán kívüli szabadidő fogalmát. Ide sorolható tu-
lajdonképpen minden más, azaz a család, a szűkebb 
és tágabb közösség által szervezett, a tanulmányi, 
a szociális és a fiziológiai tevékenység körébe nem 
tartozó esemény. Mivel a családokon belüli szociali-
zációs, szociális funkció fejlesztése érezhetően gyen-
gül, a köznevelési intézményeknek fokozottabban 
kell a szociális nevelési feladatokkal foglalkozniuk. 
Az iskolák feladata így sok esetben a hiánypótlás, a 
korrekció is. Ehhez helyi szinten megfelelő pedagó-
gusminta, élményekben gazdag szociális közeg, te-
vékenységkínálat kell, ahol a tanuló tapasztalatokra 
tehet szert. A tapasztalati lehetőségek előfordulását 
tudatosan kell megtervezni. Az irányított feladat-
szabás hatása később megmutatkozik a diákok 
kapcsolatfelvételében, konfliktuskezelésében, vala-
mint szociális kompetenciáik (tolerancia, empátia, 
együttműködés, segítőkészség, az élet és a munka 
szeretete, az érdekérvényesítés és a szervezés) terü-
letén egyaránt.

Önmagunk ismerete identitásunk alapja, más-
részt az egzisztenciális jelentőségű döntések mércé-
je, viselkedésünk magas szintű szabályozója, amely 
személyiségbeli komponens kialakításához emberi 
relációk, szociális közeg szükséges. Az individuális 
fejlesztési feladatok közé tartozik az egyén önisme-
retének, az önértékelés képességének fejlesztése, és 
nem utolsó sorban az önelfogadásnak kialakítása. 

A tevékenykedtetéssel a szociális szokások ki-
alakulását kellőképpen segíthetjük. A szokás, mint 
tanult komponens aktiválódásához szociális helyzet 
kialakítására van szükség. Ezt biztosíthatjuk olyan 
feladatok, tevékenységek megszervezésével, oktatá-
si-nevelési módszerek, tevékenységformák alkalma-
zásával, amelyek társas interakciókat feltételeznek. 
A szokások kialakításánál fontos tudatosítani a vi-
selkedés tényleges megvalósításával kapcsolatos el-
várásainkat, valamint figyelnünk kell arra, hogy az 
elvárás az egyéni sajátosságokhoz, a korosztályhoz 
igazodjon.

A szociális helyzetek megértéséhez, elfogadásá-
hoz, hatásainak átgondolásához szociális ismere-
tek kellenek. A szociális ismeretek teszik lehetővé, 
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hogy bonyolult helyzeteket először gondolati szin-
ten próbáljunk megoldani, elemezni, tehát a szo-
ciális ismeretek a szociális helyzetek megértésének 
feltételei. Ennek megfelelően az iskoláknak olyan 
gyakorlatokat, tevékenységeket kell aktivizálniuk, 
illetve olyan környezetet kell biztosítaniuk, ahol 
tudatos pedagógiai irányítás mellett működtet-
ni, gyakorolni, fejleszteni lehet a szociális kom-
petenciákat (szükségletek, ismeretek, szokások, 
meggyőződések).

Ma hazánkban az adott társadalmi, gazdasági, 
kulturális elvárások mellett a következő szociális 
kompetenciák kialakítása a legszükségesebb: az 
új feladatokhoz való rugalmas alkalmazkodás, a 
team-munkára való alkalmasság, az együttműkö-
dési-kooperációs képesség; a stratégiai gondolko-
dás; problémamegoldó képesség; a döntésképesség; 
a kommunikációs képesség; valamint a tolerancia, 
empátia és szolidaritás. Az együttműködési-ko-
operációs képesség egy olyan kompetencia, amely 
kialakításához több másik kompetencia megléte is 
szükséges, mivel a kompetencia alakítása közben 
tanulunk meg együtt tervezni, szervezni és dön-
teni, valamint alkalmazkodni, segítséget nyújtani, 
versengeni, tolerálni és megérteni másokat.

E szociális kompetenciák fejlettsége a társadal-
milag is kívánatos szociális viselkedés hatékony-
ságát segíti elő, emellett más, ugyancsak fontos 
szociális készség kialakulását eredményezheti. A 
kommunikáció fejlesztésével fejlődik kifejezőkés-
zségünk, társas kapcsolatainkban hatékonyabbak 
lehetünk, nő az önbizalmunk, könnyebben értjük 
és értetjük meg magunkat, saját céljainkat megfe-
lelőképpen képviselhetjük. A kooperáció fejlettsé-
ge alapvető feltétele a konstruktív viselkedésnek, a 
társadalmilag oly fontos közösségi célok és egyéni 
értékek összhangjának. A kooperáció gyakorlása 
közben megtanulunk tervezni, szervezni, dönteni, 
alkalmazkodni, segíteni, tolerálni és megérteni má-
sokat. A kooperáció azonban nem alakul ki, ha a 
fejlesztést a problémák nem megfelelő kezelése hát-
ráltatja. A fent említett „újfajta utilitarizmus” egyik 
jele lehet a problémamegoldás magas fokon törté-
nő kezelése. E készségekkel saját személyiségünk ki-
teljesedését segítjük elő, amelyben egyéni céljaink 
és érdekeink vezérelnek bennünket.

A szabadidő-pedagógia gyakorlata

A modern oktatási rendszerek egyik fő jellem-
zője, hogy az iskola mind jobban átfogja a tanulók 

egész élettevékenységét, s ennek jegyében gazdag 
lehetőséget biztosít a szabadidő értelmes eltöltésére 
(Mihály, 2003).

A diákok számára nyújtott iskolai szabadidős 
tevékenység a személyiség önmegvalósításának 
fontos színtere. Kedvező esetben minden gyermek 
olyan kedvelt időtöltésben vehet részt, amely meg-
felel szükségleteinek, érdeklődésének, műveltsé-
gi szintjének, életkorának, magatartásmintáinak. 
Ugyanakkor a szabadidő hasznos eltöltése vissza is 
hat a gyermekre, alakítja személyiségét. A gyermek 
szabadidős tevékenységének irányultsága (milyen 
tevékenységekben kíván részt venni, részt kíván-e 
venni a tevékenységekben, kialakulnak-e olyan 
magasabb rendű szükségletei, amelyek indukálják 
a későbbi életkorban a szabadidő aktív eltöltésére 
való igényt?) Nagymértékben függ az iskola és a 
pedagógusok gyermekismeretétől, pedagógiai ér-
tékelésétől, alkalmazott módszereitől, tevékenység-
formáitól, a felkínált lehetőségek típusától. Nagy 
felelősség terheli azokat a pedagógusokat, akikre 
a személyiség fejlődése szempontjából oly fontos 
szabadidős tevékenységek tudatos és hatékony 
megszervezése, tartalommal való megtöltése hárul. 
Mire kell figyelniük?

Először is tisztában kell lenniük a szabadidős 
tevékenységek általános céljával: a szabadidős te-
vékenységeknek a tanulók energiáját, szükségleteit 
konstruktív irányban kell lekötniük úgy, hogy az 
egyén motiválttá váljon későbbi életében is a sza-
badidő sokszínű, igényes és hasznos eltöltésére. A 
szabadidős tevékenységek ugyanakkor a közösségi 
nevelés, az egyéni művelődés, a tájékozódási le-
hetőségek, nem utolsó sorban a tapasztalatszerzés 
színterei is.

Pedagógiai szempontból érdemes elgondolkod-
ni egy 2005-ben Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
végzett vizsgálat eredményén, amely alapján a pe-
dagógusok a szabadidős foglalkozások célját, indo-
koltságát a következőkben foglalják össze:

• lehetőség a gyermek megismerésére, mivel a 
diákok ezekben a helyzetekben könnyebben 
megnyílnak;

• közelebb lehet hozzájuk kerülni, ez kihat maga-
tartási és tanulmányi eredményeikre;

• a közepes vagy gyenge tanulmányi eredményt 
elérő tanuló is bizonyíthatja, hogy valamiben 
tehetséges;

• a foglalkozások segítik a tanítási órák anyagának 
elmélyülését;
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• a szabadidős szereplések, fellépések olyan visel-
kedésformákkal ruházzák fel a tanulókat, ame-
lyek később, a társas interakcióikban, fontosak 
lesznek számukra (Kiscsatári, 2008).

Mint látjuk, a jól megtervezett szabadidős tevé-
kenység mindenekelőtt a sokoldalú ismeretszerzés, 
tapasztalatszerzés lehetőségein, útjain keresztül az 
egyén és a közösség számára önfejlesztő hatású. Az 
igényes szabadidő elsősorban konstruktív szokás-
rendszert alapoz meg. Szakszerű irányítása mellett 
fejleszti a testi-lelki és szellemi egészséget, az akara-
tot, a jellemet, a cselekvési képességeket, a művelt 
magatartást, a kulturált viselkedést, az értékeket, 
az emberi érintkezési formákat, a közösségi és tár-
sadalmi tudatot. Segíti a személyközi kapcsolatok 
kezelését, gazdagítja az érzelmi életet, jelentősen 
hozzájárul a társadalmi beilleszkedési zavarok csök-
kentéséhez, a szocializációs folyamatok tudatosabb 
vezérléséhez, a szociális kompetenciák kialakítá-
sához. A személyiség fejlesztésének folyamatában 
prevenciós és kompenzációs funkciót is betölt.

Az előzőekben már említett vizsgálat bizonyítot-
ta azt is, hogy azon tanulóknak, akik valamilyen 
szabadidős foglalkozáson vettek részt, tanulmányi 
eredményei jobbak, magatartásformálásuk sikere-
sebb, szocializációs felzárkóztatásuk eredményesebb 
lett, azon társaikkal szemben, akik nem vettek részt 
tanítási időn kívüli tevékenységekben (Kiscsatári, 
2008). Az előbb említett okok mellett a szabadidős 
tevékenységek pozitív hatásának tekinthető még a 
gyermek folyamatos foglalkoztatásának biztosítása, 
amely az élethosszig tartó tanulás kompetenciájá-
nak megalapozója, vagyis az egyén szociális életké-
pessége szempontjából indokolt (Borosán, 2016).

A mozgásos szabadidős tevékenységek

A köznevelési intézményeknek olyan gyakorlati 
színtereket, lehetőségeket kell nyújtaniuk, amelyek 
tevékenységeik által egyéni szükségletre építve a 
kikapcsolódás érzését biztosítva, aktív módon fej-
lesztik a személyiséget, erősítik a közösségi tudatot, 
megalapozzák az egészséges életmód magatartási 
szokásait, tudatosítják az erkölcsi értékeket, ugyan-
akkor az önismeret kialakításán keresztül, a jövő 
tekintetében életcélokat fogalmaznak meg.

A tanulók önnevelését a pedagógus úgy befolyá-
solhatja helyesen, ha a diákok életcéljait mozgató 
szokásrendszert és meggyőződést alakítja, az igény-
szintet emeli, emellett távlatokat nyújt számukra, 
jövőképpel ruházza fel őket. Minderre kiválóan 

alkalmasak az intézményi tevékenység-palettán 
megjelenő mozgásos szabadidős programok.

A játékosságot, együttműködést, differenciál-
hatóságot, versengést biztosító szabadidős tevé-
kenységek színtereként említhetők az egészséges 
életmód és a szociális életképesség szempontjából is 
jelentős sportolási lehetőséget biztosító sportkörök, 
a túrák, a versenyek, az intézmény hagyományaira, 
valamint a gyermekek új igényeire épített, mozgás-, 
verseny-, játékosság-, változatosság-, vagy akár a pi-
henésszükségletet is kielégítő tevékenységek.

Az iskola feladata mindig az ún. segítő versengés 
képességének kialakítása, a tényleges versenyhely-
zetek gyarapításával, a szimulatív versengésekben 
rejlő lehetőségek gazdagításával. A segítő versengés 
azt jelenti, hogy elismerjük és szigorúan megköve-
teljük a szabályozottság, szabálykövetés és az esé-
lyesség, valamint a segítés alapszabályainak megtar-
tását (Nagy, 1996). Felszabadult, de felelősségteljes 
gondolkodásra igyekszünk nevelni a gyermekeket. 
A verseny, a versenyhelyzet megtapasztalása lehe-
tőség a versenyszellem, mint érték kialakítására: a 
csapatmunkára, az egymásra figyelésre, az együtt-
működésre, az alapvető emberi értékek megta-
pasztalására, megélésére. Az önismeret kialakítása 
érdekében fontos, hogy a programok lebonyolí-
tása után visszajelzéseket kapjunk a résztvevőktől. 
A gyerekek értékeljék a feladatokat a csapatokon 
belüli közös, kiscsoportos beszélgetés alkalmával 
(Borosán, 2016).

Megbeszélés

Napjainkban egyre több adat áll rendelkezé-
sünkre arról, milyen nagymértékben befolyásolja az 
emberek egyéni és szakmai boldogulását a szociális 
viselkedés. 

Felértékelődött a köznevelési intézmények sze-
repvállalása az élethosszig tartó tanulás megalapo-
zásában, a személyiség fejlesztésében, az oktatás 
tartalmával, mikéntjével kapcsolatos kérdésekre 
adott helyes válaszok megtalálásában, annak ér-
telmezésében. Az egyént kell versenyképessé ten-
ni és fejleszteni annak érdekében, hogy a változó 
világ igényeire megfelelően tudjon reagálni, kom-
petenciáit képes legyen alkalmazni. Mindehhez a 
pedagógusok szemléleti paradigmaváltásán túl egy 
átfogó tartalmi, módszertani megújulás is szüksé-
ges. Világosan látszik, hogy azok az intézmények, 
amelyek nem vállalják fel a személyiségfejlesztési-
nevelési feladatokat, csupán intellektuális fejlesztést 
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céloznak meg, hosszú távon tanulóik egyéni sike-
rességét gátolják, munkaerő-piaci lehetőségeiket 
csorbítják, társadalmi mobilitásukat gyengítik. 
Goleman (2004) szavaival élve: „A munka világa 
változóban van. Új mércével ítélnek meg minket: 
nem csak annak alapján, milyen okosak vagyunk, 
vagy milyen képzettséggel és szakértelemmel ren-
delkezünk, hanem annak alapján is, mennyire tu-
dunk saját magunkkal és másokkal bánni.”

Az iskolának meghatározó szerepe és felelőssége 
van a szociális kompetencia fejlesztésében a taní-
tási órán és a tanítási órán kívüli tevékenységekbe 
való integrálásában. A mozgásos feladatokkal fon-
tos személyiségfejlesztési lehetőség kerül a közne-
velési intézményben dolgozó pedagógusok kezébe. 
A mozgással fejleszthető a testi-lelki és szellemi 
egészség, az akarat, a jellem, a motoros képességek, 
a művelt magatartás, a kulturált viselkedés, az em-
beri érintkezési formák, a közösségi és társadalmi 
tudat, ugyanakkor segíti a személyközi kapcsolatok 
kezelését, gazdagítja az érzelmi életet, és hozzájárul 
a társadalmi beilleszkedési zavarok csökkentéséhez, 
a szocializációs folyamatok tudatosabb vezérlésé-
hez. Ebből kifolyólag „a testkulturális jártasság és 
szokásrendszer kihagyhatatlan az egységes, 21. szá-
zad kihívásainak megfelelő műveltségkép felvázolá-
sakor.” (Hamar, 2016)
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