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Bevezetés 
 

A következőkben bemutatandó kutatás azzal a céllal készült, hogy megalapozza a további fejlesztési 

tevékenységet. 

Jelen kutatás általános célja a Bejárható Magyarország tantárgy, azon belül is a lovas jármód tantervbe 

illesztésének támogatása, annak módszertani- szakmódszertani hátterének biztosítása szekunder és 

primer kutatásokkal. 

Célunk, hogy helyzetelemzéssel alátámasszuk és igazoljuk a tantárgy szükségességét, valamint 

igazolni tudjuk a tantárgy alkalmazhatóságát és a tanulói személyiségfejlesztésben betöltött szerepét, 

a tanulók személyes és szociális kompetenciafejlesztésének jelentőségét. 

Primer kutatásunkkal célunk, hogy feltérképezzük a pedagógusok, lovas szakemberek motivációját, 

véleményét a projektelemekkel kapcsolatban. Fókuszcsoportos mélyinterjúval, egyéni interjúkkal 

további célunk, hogy bővebb ismeretet kapjunk a célcsoportunk projektelemekkel kapcsolatos 

attitűdjéről, véleményéről, melyet az összegzés során beépítünk a tantárgy szakmódszertani anyagaiba. 

Primer és szekunder kutatásokra alapozva célunk olyan tanári kézikönyv összeállítása a Bejárható 

Magyarország Program lovas jármód fókuszához kapcsolódóan, hogy a pedagógus képessé váljon az 

adott félév 32 órányi keretének tartalmi felépítésére akkor is, ha a másik négy jármódot egyáltalán nem 

akarja feldolgozni, csak a lovas tematikát. 

Ezért volt lényeges, hogy megismerjük a primer kutatás keretében a pedagógusok véleményét a 

Bejárható Magyarország tantárgy vonatkozásában. Feltártuk, hogyan vélekednek a bevezetés 

lehetőségéről, van-e megítélésük szerint lehetőség a lovas jármód bevezetésére náluk, milyen 

ismeretekkel rendelkezik a Bejárható Magyarország tantárgyról, milyennek képzeli el a Bejárható 

Magyarország tanárt, hogyan képzelné el a bevezetését, hogyan vélekedik a továbbképzésekről, mit 

tanulna szívesen a Bejárható Magyarország tantárgyhoz kapcsolódó továbbképzésen. 

Az iskolaigazgatók és a tankerületi vezetők esetében elsősorban arra voltunk kíváncsiak, milyenek a 

feltételek a mindennapos testnevelés megtartásához az iskolájukban, illetve a tankerületükben, hogyan 

vélekednek a pedagógus továbbképzésekről, milyen tényezők fontosak ezzel kapcsolatban, illetve 

hogyan viszonyulnak a Bejárható Magyarország tantárgy lovas jármódjának bevezetéséhez. 

A következőkben információkat talál a kedves olvasó elsőként a kutatás módszertanáról, majd, a 

törvényi háttér áttekintéséről és a szakirodalom rövid ismertetéséről, hiszen erről már a kutatási tervben 

is szó volt, illetve erre épül majd a tanári kézikönyv és munkafüzet, valamint a továbbképzési program 

anyaga is. 

Ezt követően ismertetjük az iskolaigazgatók és tankerületi vezetők körében végzett kérdőíves kutatás 

eredményeit, majd a szintén kérdőíves megkérdezést a pedagógusok köréből, végül pedig megint csak 

kérdőíves módszerrel végzett primer kutatásunk eredményeit, melyet lovas szolgáltatók körében 

vettünk fel. 

Ezt követően a kvalitatív módszerrel készült, fókuszcsoportos és félig strukturált egyéni interjúk 

eredményeinek ismertetésére kerül sor. 
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A tanulmányt a tananyagfejlesztés számára megfogalmazott ajánlásaink zárják. 
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A kutatás módszertana 
 

A kutatás általános célja, hogy segítséget nyújtson a továbbiakban a tananyag és pedagógus-

továbbképzési anyag fejlesztéséhez. 

A kutatás alapvető felvetése az volt, hogy milyen elvárásai, attitűdjei vannak a pedagógusoknak a BMo 

tantárggyal kapcsolatban.  

Az iskolaigazgatók tervezik-e bevezetni a BMo tantárgyat az iskolájukban? Ha igen, mely 

jármódokban? 

A tankerületi igazgatók hasznosnak tartják-e a BMo bevezetését? Ha igen, mely jármódokban? 

 

A kutatás módszertana:  

 kvantitatív adatfelvétel a köznevelési intézmények és tankerületi vezetők keretében, valamint 

kvalitatív adatfelvétel (szakirodalmi feldolgozás, jogszabály- és dokumentumelemzés, 

valamint félig strukturált interjúk és fókuszcsoportos beszélgetések készítése) 

A helyzetelemzés keretében elvárt kvantitatív kutatás módszeréül kérdőíves megkérdezést 

választottunk a köznevelési intézmények és tankerületi vezetők körében. 

Az intézmények esetében földrajzi szempontú rétegzéssel, a régió és a településméret szempontjából 

rétegzett mintavétellel. 

Az intézmények esetében mind az igazgatók, mind a pedagógusok véleményére kíváncsiak voltunk. 

Specifikusan, mindkét célcsoport esetében más kérdőívet használtunk. Azért rájuk koncentrálunk, mert 

ők egy döntés szakmai előkészítői, esetleg döntéshozói. Abban az esetben, ha a fenntartó hozza meg a 

végső döntést, akkor a szakmai előkészítést, véleményezést, ajánlást az igazgató és a pedagógusok 

végzik. Ha az igazgató dönt, akkor is egy jó vezető ki szokta kérni a végrehajtók, vagyis a pedagógusok 

szakmai véleményét. Tehát ez az a két szint megítélésünk szerint, akik egy döntés (BMo bevezetése) 

szakmai előkészítését, véleményezését végzik. Ezért szerintünk az ő álláspontjuknak a megismerése a 

fontos a BMo szempontjából. 

 

A tervezett minta elemszám a következőképpen alakult 300 pedagógus, 33 iskolaigazgató és 190 

tankerületi igazgató. Ez utóbbi teljes körű megkérdezést takar. Ennél a célcsoportnál viszont nem 

valósult meg a teljes körűség, 115 választ kaptunk. A tankerületi vezetők esetében a válaszadási arány 

így is rendkívül jónak mondható, 58% volt. 

 

Ténylegesen az alábbi elemszámokat sikerült elérnünk a másik két célcsoportnál. 318 pedagógus, 

vagyis itt több kérdőívet kaptunk vissza a tervezettnél. Ugyanez volt a helyzet az iskolaigazgatóknál, 

ahol 51 kitöltött kérdőívünk lett. Mindez úgy valósult meg, hogy mintegy 350 intézménybe küldtük ki 

a kérdőívet, ebből 100-nál kértük az igazgató, vagy helyettese(i) válaszát, vagyis az ő esetükben 51% 

volt a válaszadási arány. Ugyanez a pedagógusok esetében nehezebben határozható meg, mivel az 

intézmények esetében az igazgatóra bíztuk, hogy a feltételeinknek megfelelő pedagógusok (felső 

tagozatban tanít) közül ki tölti ki a kérdőívünket, de ha az intézményszámot nézzük, akkor igen magas, 

90%-os arányt kapunk. Valójában, ha a ténylegesen elért pedagógusok számából indulunk ki, akkor 

15% körüli értékről beszélhetünk, ami levélben kiküldött kérdőívek esetében átlagosan elvárt 

visszaküldési aránynak megfelel. 
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Amint már jeleztük, a mintavétel típusa az iskolák kiválasztásánál rétegzett mintavétel volt. A rétegzés 

régió, és településtípus alapján történt.  

Regionálisan nagyjából teljesültek az elvárásaink. Településtípusok esetében az iskolaigazgatóknál 

épp megfordult az arány. Pedagógusoknál kicsit jobb lett az arány, de ott sem sikerült a tervet tartani. 

A pontos adatok az eredményeknél olvashatók. 

 

A kvalitatív adatfelvételnél az ajánlatkérés meghatározta a módszert: félig strukturált és 

fókuszcsoportos interjúk. 

A fókuszcsoportos interjúk esetében valamennyi célcsoporttal készítettünk egy csoportot. Vagyis 5-6. 

osztályos nem testnevelő, 7-8. osztályos nem testnevelő, 5-6. osztályos testnevelő, 7-8. osztályos 

testnevelő és alsó tagozatos tanítókból összeállított csoportokkal.  

Az információk mélyebb megismerése érdekében 25 mélyinterjút is terveztünk, valamennyi megjelölt 

célcsoportból 5-5 fővel. Másokkal, mint akikkel a fókuszcsoport készült. Ez a 25mélyinterjú meg is 

valósult, akárcsak az 5 fókuszcsoportos interjú. 

 

A lovas szolgáltatók körében is megvalósult a tervezett kérdőíves megkérdezés, azonban a tervezett 

100 fős minta helyett, a szakemberek jelentős szezonbeli elfoglaltságából következő alacsony 

válaszadási hajlandóság miatt, csak 25 lovas szolgáltató küldte vissza a kitöltött kérdőívet a 173 

megkeresett szolgáltató közül. Ez 14,45%-os válaszadási arány. A válaszadókról azonban elmondható, 

hogy minősítésüket (3-4-5 Patkó) és regionális megoszlásukat tekintve minden csoport képviseltette 

magát. 
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Kapcsolódó jogszabályok és szakirodalmak 
 

Jogszabályi kapcsolódások 
Törvények  

2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről  

  

Rendeletek  

110/2012. (VI.4) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A többször 

módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről; A 

módosított 243/2003. (12. 17.) Korm.rendelet a NAT bevezetéséről; Kerettantervi rendelet;  

23/1997. (VI.4.) MKM rendelet a Fogyatékos gyermekek nevelésének irányelvei.  

32/1997. (XI.5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvei.  

2/2005. (III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról.  

 

A helyzetelemzés célja, módszertani előzmények 

A Bejárható Magyarország lovas jármód kerettanterv a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti 

köznevelésről szóló törvényben megnevezett nemzeti értékek mentén került kidolgozásra.  Az 1. §-ban 

olvasható, hogy „a köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, 

a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és 

az egészséges életmódra nevelés határozzák meg.” A BMo lovas jármód bevezetése során a komplex 

tananyagtartalom átadása által és az újszerű módszerek alkalmazásával a gyermek egy olyan felfedező 

tanulási folyamatban vehet részt, ami a mai iskolarendszerben példaértékű.  

A BMo lovas jármód gyakorlati megvalósítása nagymértékben hozzájárul, hogy a mai gyerekek méltó 

utódjainak érezhessék magukat Európába hazatérő őseinknek, akik a lovas nemzetek legjobbjai közé 

tartoztak. Ebben a szemléletben felnövekvő nemzedékünk sokaságával újra méltók lehetünk a „Lovas 

Nemzet” elnevezéshez.  

 

A lovas jármód speciális jellege és kapcsolata a NKT 2011. évi CXC. törvény irányelveivel: 

 A lovarda törvényben meghatározott infrastrukturális és személyi feltételek biztosítják, hogy a 

BMo lovas jármód tantárgy hatékony megvalósítása a lovardában és kiszolgáló helységeiben 

megvalósuljon. Így egy külső helyszín kerül közel a közoktatás rendszeréhez, ami az Európai 

országokban sok helyen elterjedt. A Nemzeti Köznevelési Törvény is lehetőséget biztosít a 

tanórai és tanórán kívüli tevékenységek alkalmazására, „1§. 5. egyéb foglalkozás: a tanórákon 

kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését 

szolgálja.”. 

 A gyermek érdekeit és a szakmai munka minőségét is befolyásolja a lovarda és az iskola szoros 

együttműködése. A lovas jármód a többi jármódtól eltérően speciális helyzetben van, mert a 

lovas szakember is részt vesz a BMo szakmai lebonyolításában. Így a BMo tanár 

pedagógusképzési programjának fontos eleme lesz a lovarda és az iskola együttműködési 

pontjai, menete, feladatmegosztás, pedagógiai kérdések, a lovas szakember feladatai. 
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„NKT 62.§ (1) g) a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen 

meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások 

betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és 

szükség esetén más szakemberek – bevonásával (…)” 

 A BMo lovas jármód egyik meghatározó „eszköze” a ló. A „ló mint élő társ” jellegének 

megtapasztalása. A ló több mint eszköz, így a fejlesztési területek is kiterjednek a NAT 

önismereti, személyiségfejlesztési, és társas kultúra területeire. 

 A lóval való kapcsolattartás interaktív jellege is speciális, a fejlesztési irányok is speciálisak 

akár hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, akár tanulási nehézségekkel, 

magatartászavarral küzdő gyermekekről legyen szó. A lóval való munkával, ezzel a speciális 

együttműködéssel a mozgásfejlesztő funkción túl, egyéb területeken is nagyon hatékony 

fejlesztés érhető el. NKT „62. § (1) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, 

tanulók nevelése, oktatása, óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja 

szerinti nevelése, iskolában a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának 

ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak 

figyelembevételével. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy a) nevelő és oktató 

munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének 

kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a 

gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét (…)” 

 A lóval való kapcsolattartás, gondoskodás a felelősségvállalás területeit is érinti. 

A pedagógusok az állattal való kapcsolattartás pedagógiai hatását különösen értékelik. 

„NKT 62.§ (1) e) egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat (…)” 

 

A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete általános rendelkezéseiben a 2. §-ban megfogalmazott 

elvek, célok, fejlesztési feladatok és műveltségi tartalmak érvényesülését a tartalmi szabályozás 

következő szintjét jelentő, a pedagógiai munka szakaszainak sajátosságaihoz igazodóan készült 

kerettantervek biztosítják. A BMo kerettantervre épülve a lovas jármód tananyagfejlesztés ezen 

műveltségi területek és fejlesztendő kompetenciák figyelembe vételével készül, felhasználva a lovas 

kultúra és a lovas tevékenységek komplex jellegét  

 

A nevelési célok különbözőképpen valósulnak meg a köznevelés folyamatában, de a Bejárható 

Magyarország program megvalósulása során a NAT-ban meghatározott alábbi nevelési célok a 

fejlesztési területek a szabadon választható keretben is komplex módon valósulnak meg. Néhány példa 

a különböző fejlesztési területek megjelenésére a lovas jármódban: 
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 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: 

Lovas rendezvények, Hagyományőrzés, Történelmi ismeretek bővítése, Ősmagyarok lovas kultúrája, 

a Huszárság lovas hagyományai, Huszár fegyelem, Földrajzi ismeretek elsajátítása lovas környezetben, 

a természetben. 

 Az önismeret, társas kultúra fejlesztése: 

Lóval való kapcsolat önfegyelem, bátorság, önuralom, együttműködés. 

A lovak kommunikációjának megértése fontos üzenet az ember a gyermek számára. A lovak beszélni 

nem tudnak, de kitűnően kommunikálnak egymás között a testbeszédet használva a testrészeik 

mozgatásával a fülük jelzéseivel és a különböző hangok kiadásával. Ezek a jelek az emberek számára 

is komoly jelzésértékkel bírnak nemcsak a lovak és emberek közötti metakommunikációban, hanem 

önmagukat figyelve egymás között is. 

 A testi és lelki egészségre nevelés: 

A lovaglás alkalmas a korábbi életkorokban elsajátított mozgásformák fejlesztésére, valamint új 

mozgások elsajátítására. A lovaglás fejleszti az egyensúlyérzéket, a térészlelést, a mozgáskoordinációt, 

a téri tájékozódó képességet, a ritmusérzéket, a testképet. A motoros képességek mellett komoly 

fejlesztő értékkel bír a kognitív képességek, az érzelmi képességek és a szocializáció fejlesztése terén. 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: 

„Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.” idézve a Kisherceg értékes 

gondolatait. Az emberiség megszelídítette a lovat, háziállattá emelte, de ennek felelősségét éreznünk 

kell. Sok esetben az állatokkal való gondoskodáson és felelősségvállaláson keresztül értjük meg a 

felelősségvállalás kérdését. 

Jó tanítómester erre a ló! 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság: 

Az elemi természettudományos nevelés egyik célja a környezethez fűződő kapcsolat kialakítása. 

Mindezt a tanulói tevékenységekben jól meg lehet valósítani. Törekedni kell rá, hogy minden egyes 

tanuló számára közelbe kerüljön a természet, a kert növényei, az állatok, fák, bogarak stb.A 

környezetvédelmi nevelés azokra az ismeretekre épül, amelyeket a természeti környezetben élő 

növények, állatok jelentenek. A közoktatásban nagyon fontos feladat ezen ismeretek, minél életszerűbb 

bemutatása, az állatok körüli teendők megtapasztalása, az állatok szeretetére és tiszteletére nevelés. 

 A tanulás tanítása 

A tanulók újszerű feladatmegoldásokkal találkoznak iskolán kívüli környezetben. 

Megtapasztalják a tanulás változatosságának lehetőségét, a non formális módszereket, az újszerű 

tanulási metodikákat, egymás segítését. Különböző tanulásszervezési megoldásokkal találkoznak. 
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Szakirodalmi feldolgozás 
 

Egy, a lovas turizmussal kapcsolatos 2006. évi közvélemény-kutatás keretében a magyar 

lakosság körében a lovaglás, lovassport általános megítélésének alakulását vizsgálták. A felmérés 

választ keresett arra is, milyen indokok, okok húzódnak meg annak hátterében, hogy a felnőtt lakosság 

döntő többsége sohasem lovagolt. Kiderült, a válaszadók közel fele nem érdeklődik a ló, a lovas 

sportok iránt (MTZMR,2009)1. Ez tény, de olyan, amely múltunk és jelenkori szándékaink alapján is 

megváltoztatandó és megváltoztatható kellene, hogy legyen. Ha hozzá tesszük, hogy a válaszadók 

közül további majd 40% lovas inaktivitásának a felszerelés, a lehetőség, valamint szervezési, de 

leginkább anyagi jellegű az oka, akkor már árnyaltabbá válik a jelenlegi helyzet. Az emberek közel 

fele tehát szívesen kapcsolatba kerülne a lovakkal, lovaglással, már csak a közelébe kell hoznunk ennek 

a lehetőséget. A változtatás igényét alátámasztja az is, hogy a lovas turizmus kezdeti időszakaiban a 

szolgáltatást igénybevevők 80-90%-a külföldről érkezett. A Magyar Lovas Turisztikai Szövetség 

2000-ben történt felmérése alapján a külföldi és belföldi résztvevők aránya csaknem azonos, azaz 50-

50% volt. 2004-ben 90%-ban belföldiek - elsősorban ifjúsági korosztály képezte a szabadidőben 

lovaglók zömét. Tapasztalatok szerint a korábban lovaglók szignifikánsan nagyobb valószínűséggel 

fognak lovagolni a jövőben is. A korábban is lovaglók 24,1%-a biztosan vagy valószínűleg lovagolni 

fog a következő 12 hónapban (MT Zrt,2009). Vagyis az a célunk, hogy a lovaglás fókuszú „Bejárható 

Magyarország” program keretein belül minél több gyermekkel és rajtuk keresztül pedagógussal, 

szülővel szerettessük meg a lovakat és a lovaglást olyan igényeket elégíthet ki, melyek jelen vannak a 

mai magyar társadalomban. Ennek következményeként pedig egy újabb lehetőséget adunk a 

felnövekvő fiatalok kezébe, hogy a lakossági mozgásos inaktivitás a későbbi évtizedekben 

elmozdulhasson, alacsonyabb, mint 30%-os szintjéről (Gáldi, 2002)2. Az is tényként könyvelhető el, 

hogy a modern környezetbe, a betonvilág falai közé szorított városi ember egyre jobban vágyik vissza 

a természetbe, a zöldövezet közelségére. Ezt a sóvárgást különböző módon igyekszik kielégíteni: 

sokszor háziállatokat, növényeket tart, behozva ezzel a természetet az otthonába, másszor ha teheti, 

maga próbál kilépni a természetbe, kirándulva, felfedezve azt. Ezt a célt szolgálhatja a lovaglás is, 

amely az egyik legszebb, szívet-lelket felpezsdítő természetben (is) űzhető sport. Az aktív pihenésnek 

ez a formája azonban abban különbözik döntően a többi sportágtól, hogy eszköze egyben sporttársa is, 

elő, sok esetben önállóan gondolkodó lény - a ló. (Győrffy,2001)3. Megint csak ide kapcsolható tény, 

hogy a modern társadalom és technikai fejlődés elszemélytelenítő hatásának eredményeképpen 

növekvő érdeklődés tapasztalható a szociális képességek definiálása, a fejlesztésüket elősegítő 

módszerek elsajátítása iránt, hiszen napjainkban egyre több gyermek és felnőtt küzd szociális és 

viselkedési problémákkal. Sűrűbben fordulnak elő kötődési nehézségek, hiányoznak a minimális 

szinten is elvárható elemi affektív viszonyulások a másik emberhez, nem ismertek az együttműködés 

formái, nem fejlődik ki a tolerancia, az empátia. Elenyésző olyan program van, amelyben a szociális 

készségek, képességek fejlesztése az iskolai oktatás szerves részeként működne. Olyan preventív 

lehetőségeket kellene használni, amelyek nem a már meglévő interperszonális problémák 

csökkentésére, hanem azok megelőzésére irányulnak. Természetesen a lovas terápiák, sőt már pusztán 

a lóval való közvetlen kapcsolatteremtés is gyógyító hatással bírhat, idézve a régi mondást: " A ló 

előnye tenger, a bölcsnek ló való, mert lóvá tesz az ember és emberré tesz a ló". De messzemenően 

                                                           
1 Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kulturális és Aktivitás Turizmus Iroda – Magyar Lovas 

Turisztikai Közhasznú Szövetség: Lovasturizmus Termékfejlesztési Stratégia 2007-2013. /2009 
2 Gáldi G. (2002): Fizikai aktivitás Magyarországon az ezredfordulón. Magyar Sporttudományi Szemle, 3-4, 16-18. 

3 Győrffy-Villám András (2001): A lovasturizmus kézikönyve, Mezőgazda Kiadó, Budapest 
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többet várhatunk a rendszeresen átélt lovas élmények megtapasztalása révén, melyek ráadásul teljes 

összhangban állnak az európai modern követelményrendszerrel. Az Európa Tanács 2002 tavaszán 

nyolc kulcskompetenciát határozott meg, melyekből az egyik a kommunikációs technológiák 

alkalmazásához kapcsolódó készségek, tanulni tudás, személyközi és állampolgári kompetencia, a 

vállalkozói szellem és a kulturális tudatosság kialakításához kapcsolódó készségek, képességek. Ezzel 

összhangban a NAT kiemelt fejlesztési feladatai közvetve támogatják a szociális kompetencia 

fejlesztését. A szociális kompetencia öröklött és tanult elemek készletéből áll, amelyek lehetővé teszik, 

hogy szociális kapcsolatainkban el tudjuk érni a kívánt hatást. Jelzi a személy attitűdjeit, készségeit, 

képességeit, amelyek hozzájárulnak a harmonikus életvitelhez, és döntően meghatározzák közösségi 

beilleszkedését. A szociális kompetencia működését az egyéni szociális értékrend és a szociális 

képességrendszer szabályozza. A szociális kompetencia a spontán és szándékos szocializációtól, a 

neveléstől függ. Fejlődésének kiinduló feltétele a szociális komponenskészletek gyarapodása. 

(Németh,2008)4. A hangsúlyt a kommunikációs, a döntési, a lényegkiemelő, az életvezetési, az 

együttműködési, a problémamegoldó és a kritikai gondolkodás képességeinek a fejlesztésére kell 

helyezni. Kiemelt fejlesztési feladatként jelenik meg az énkép és az önismeret fejlesztése, a megfelelő 

tanulási környezet kialakítása, a hon- és népismeret, a nemzeti kultúra megismerése, az európai 

azonosságtudat kialakítása, az egyetemes kultúrával való megismerkedés, a környezettudatosságra 

nevelés, az információs és kommunikációs kultúra megismerése és alkalmazása. Csupa olyan feladat, 

melyhez a ló szinte elhagyhatatlanul kínálja magát. A NAT nagy hangsúlyt helyez a testi és lelki 

egészséggel kapcsolatos pozitív attitűdök kialakítására, a felnőtt lét szerepeire való felkészülésre, 

amely alatt a diákok szociális és társadalmi kompetenciáinak a fejlesztése értendő. A lóval való 

bánásmód és körülötte lévő tevékenységek sokasága kínálja adekvát terepét ezen területek 

fejlesztésének. A ló és a környezetének rendben tartása, felkészítése a lovaglásra egy konkrét szakma, 

melynek kulisszatitkait észrevétlenül sajátítja el a gyermek. Az önismeret fejlesztése a személyiség 

fejlesztését segíti elő. Például az, aki felismeri, hogy az asszertivitás elengedhetetlen a sikeres 

kommunikációhoz, hogy képesek legyünk asszertívan, vagyis egyenlő partnerként, udvarias és 

elegáns, de egyértelmű magabiztossággal viselkedni, az már félig megtanult lovagolni is. Azt is jelenti, 

hogy szorongás nélkül kiállunk saját jogainkért anélkül, hogy közben mások jogait megsértenénk, vagy 

másokban szorongást keltenénk, ez a jól képzett lovas számára a lovával való kommunikáció alfája. 

Az asszertivitás nem agresszív és nem megalázkodó. Az asszertivitás elősegíti az emberi kapcsolatok 

egyenlőségét, képessé teszi az egyént arra, hogy szorongás nélkül kiálljon az érdekeiért, hogy szabadon 

és őszintén kifejezze az érzéseit, gondolatait, hogy saját érdekeit mások érdekei megsértése nélkül 

legyen képes elérni és gyakorolni. Továbbmenve a hon- és népismeret, a nemzeti kultúra magyarként 

elképzelhetetlen a ló és a lóhoz kapcsolódó értékeink megismerése nélkül. Kincsemről mindenki 

hallott, de hányan ismerik a nemzeti lófajtáinkat, méneseinket? Csikósaink a turista világban méltán 

ismertek, a „puszta 5-ös”, sőt már 10-es látványát, aki egyszer látta nem feledheti, de hogy a manapság 

divatos természetes ló kiképzés ismeretei évszázaddal ezelőtt már oktatási anyag volt a tiszti képzésben 

Magyarországon, azt már kevesebben. Mindenki tudja-e, hogy a „huszárságot” mi adtuk a világnak? 

Hogy a 1948-as szabadságharc után menekülő tisztjeink a világ számos pontján hősi elismerést vívtak 

ki ottani tetteikkel? Hogy a lovas íjászat több nemzet életében jelentős tényező, de a világon jelenleg 

a legelismertebb íjászok egyike magyar, ráadásul rendszerét 14 országban alkalmazzák szerte a 

világban? Felsorolni is lehetetlen mennyi ponton kapcsolódhat a komplex módon történő oktatáshoz a 

lóval kapcsolatos ismeretek sokasága. A környezettudatosság elválaszthatatlan a természet szeretetétől. 

A természet szeretete pedig a turizmus egyik fő ágától a szabadidő-turizmustól. A statisztikák szerint 

                                                           
4 Németh Gáborné Doktor Andrea: A szociális kompetencia fejlesztésének lehetőségei az iskolában. ÚPSZ. 58. évf. 1. sz. 

2008 
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a turistaforgalom volumenét illetően az előkelő 13. a bevételekből való részesedés volumenét illetően 

már csak az 58. helyén állunk a rangsornak (Lengyel,2004)5. Lovasturisztikai szempontból jelenleg 

hazánk még egyedülálló, hiszen szinte még korlátlanul, szabadon bejárható a teljes területének nagy 

része. Leendő programunkban képtelenség tereplovaglásra alkalmas fiatalokat képezni és nem is ez a 

cél. Viszont megalapozva a szükséges ismereteket, felkeltve a motivációt a tanulás további részei iránt, 

talán elég inspirációt kaphatnak a jövő szabadidős lovasaivá válás útjának végigjárásához. Az ember 

kiszakadt a természetből. A visszatérés élményének közelsége valószínűleg lóháton érezhető át 

leginkább, hiszen az állatok így szinte maguk közül valónak érezve a lovast sokszor méteres közelségbe 

engedik sporttársának segítsége révén. A közvetlen környezetét, lakóhelyének peremeit vagy akár az 

országot bejárva annak mind több részletét ismeri meg testközelből. A lovas társak között lehetnek 

többen is külföldiek, akikkel az együtt töltött idő nem csak a konkrét embereket, de az eltérő kultúrákat 

is megismerteti és közelebb hozza egymáshoz. A szabad levegőn, legjobb esetben a természetben 

véghezvitt mozgások az egészséges testi fejlődés szempontjából a legfontosabbak közé sorolandóak 

(Dobozy-Jakabházy,1992)6. Amennyiben ennek a lehetőségnek minden szegmensét kihasználva előre 

tudunk lépni az élményeken túl a turizmus gazdasági hatásának progresszív hatását is magunkénak 

érezhetjük majd. Az együttműködési, a problémamegoldó és a kritikai gondolkodás képességeinek 

folyamatos használata, kontrolja és fejlesztése nélkül a lovaglás pusztán a zabla és a kényszerítő erő 

diadala lenne. A jó lovas szakember megfelelő kritikai instrukciói nyomán és elismerő dicséretei révén 

nem csak a lovas tudás, de énképünk és önismeretünk is fejlődik. A lovardai kommunikáció 

referenciális és konatív jellegének (Fülöp,2001)7 a mai gyerekek számára elsőre kicsit furcsának tűnő, 

de mindenképpen fontos szerepe nem csak a zavartalan munka és a balesetek megelőzése miatt 

lényeges, hanem személyiségformáló hatása is tetten érhető és meglehetősen szükséges is. 

A tudástranszfer definíciók megállapításaiban közös, hogy az egyik feladattal vagy szituációval 

kapcsolatban megtanultak befolyásolják a későbbi feladatok megoldását, a későbbi szituációkban való 

tanulást. Ezek alapján minden tanulásban jelen van a transzfer, mert ahogyan nem léphetünk bele 

kétszer ugyanabba a folyóba, nem is találkozhatunk kétszer ugyanazzal a helyzettel, legfeljebb csak 

hasonlóval. Ha ebben a hasonló szituációban azonosítjuk és alkalmazzuk a korábban megtanultakat, 

akkor voltaképpen „transzferáljuk” ismereteinket (Molnár, 2002)8, vagyis jelen esetben ennek 

analógiájára megváltozunk a lóval való interakció során, azaz „emberré tesz a ló”. De kiépülő és már 

meglévő képességeinknek fejlődése a többi tantárgy elsajátításában is döntő szerephez jut, hiszen 

ugyanazok a kompetenciák szükségeltetnek a cél eléréséhez. Személyiségünk, munkavégző 

képességünk, akarati tényezőink, tűrőképességünk, fizikális mutatóink tekintetében történő 

előrelépésünk következtében lényünkben válunk alkalmasabbá minden életfolyamatra így a tanulásra, 

ismeretszerzésre is. Az élethosszig tartó tanulás elősegítése érdekében minél előbb meg kell teremteni 

a megfelelő tanulási környezetet. Ha sikerül a tanulók számára megfelelő motiváló környezetet 

létrehozni, akkor személyiségük fejlődését is elősegítjük. (Dancsó,2005). A tanulást motiváló 

környezet kialakítása ösztönzi, míg ennek hiánya gátolhatja a további elsajátítás sikerességét. 

Tapasztalatból tudható, a gyermekek legtöbbje számára a lovardai környezet, sőt még az istálló is 

borzasztóan izgalmas terepnek bizonyul. A lovas fókuszú „Bejárható Magyarország” program célja a 

ténylegesen új ismeretként megjelenő lovas tudáson túl, hogy a tanulók az előzetes ismereteiknek 

megfelelő szinten értelmezik és rendszerbe szervezik az új ismereteket, majd az újabbakat már az új 

                                                           
5 Lengyel Márton: A turizmus általános elmélete (Budapest, 2004) 
6 Dobozy L- Jakabházy L: Sportrekreáció(1992) 52-56. 
7 Fülöp Géza: Az információ. Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2001 
8 Molnár Gyöngyvér (2002): A tudástranszfer. Iskolakultúra, 2. sz. 65–74. 
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rendszerüknek megfelelő szinten értelmezik. A tanulás tágabb értelemben vett célja, hogy ezeket 

transzferálva, a tanuló világszemléletét formálja. A társadalom által elvárt erkölcsi normák, értékek 

átadása, az ezzel történő azonosulás is fejleszti a tanulók szociális érzékenységét, ugyanakkor a 

nevelőnek joga és kötelessége ezt a fejlődő, személyes és autonóm gyermeki konstrukciót a 

társadalommal kompatibilissé tenni.   
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Iskolaigazgatók körében végzett megkérdezés 
 

Az intézményi vélemények megismerését két „dimenzió” mentén végeztük. Egyrészt az 

iskolaigazatók, másrészt a pedagógusok véléményenek megismeréséből vontuk le az intzéményekre 

érvényes következtetéseket. 

Az iskolaigazgatók körében végzett adatfelvétel célja az volt, hogy lássuk az intézmények 

menedzsmentjében milyen a szándék a BMo bevezetésére. Hogyan vélekednek a mindennapos 

testnevelés megvalósításának lehetőségeiről és milyen tényezők fontosak a továbbképzések 

vonatkozásában számukra. 

Az adatfelvétel célcsoportja az iskolaigazgatók és helyetteseik, vagyis az intézmények vezetői voltak. 

A kutatási módszer kérdőíves megkérdezés volt. Az adatfelvétel pedig online, önkitöltős kérdőívvel 

történt. 

A mintavétel típusa rétegzett mintavétel volt. A rétegzés régió és településtípus alapján történt. 

Igyekeztünk a településtípusok megoszlását reprodukálni a mintában. 

Regionálisan nagyjából teljesültek az elvárásaink. Településtípusok esetében az iskolaigazgatóknál 

épp megfordult az arány. A pontos adatok az eredményeknél olvashatók. 

100 iskolaigazgatónak küldtük el a kérdőívet, akik közül 51 válaszolt, vagyis a válaszadási arány 51% 

volt, ami igen magasnak tekinthető. Nyilván ebben jelentős segítségünkre voltak az OFI-tól kapott 

támogató, ajánló levelek. 

Most nézzük az eredményeket. 
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1. ábra Elegendő-e a szaktanári ellátottság a mindennapos testnevelés megvalósítására az Ön 

iskolájában? (N=51, %) 

 
Forrás: BMo lovas jármód – Iskolaigazgatók kérdőíves kutatása, 2015 

Az összesített válaszok alapján elmondhatjuk, hogy a válaszadók többsége szerint elegendő a 

szaktanári ellátottság a mindennapos testnevelés megvalósítására a válaszadók iskolájában. Ez alapján 

az iskolák mintegy 60%-ában elegendő a szaktanári ellátottság a mindennapos testneveléshez. Vagyis 

az iskolák jelentős részében nincs elegendő tanár a mindennapos testneveléshez. Ebben segíthetnek 

esetleg a BMo szakos tanárok majd. 

 

Elegendő-e az infrastruktúra az Ön intézményében a mindennapos testnevelés megvalósítására? 

A válaszokat összesítve arra a kérdésre, hogy elegendő-e az infrastruktúra a válaszadók intézményében 

a mindennapos testnevelés megvalósítására, többségében az a válasz érkezett, hogy nem. Vagyis a 

többnyire megfelelő szakember ellátottság mellett, alig 25% azon intézmények aránya, amik megfelelő 

infrastrukturális háttérrel rendelkeznek a mindennapos testneveléshez. Itt még inkább azt látjuk, hogy 

egy esetleges jogszabály módosítás után, a BMo nagy segítségére lehet az intézményeknek a 

mindennapos testnevelés megvalósításában. Természetesen ehhez szükséges megfelelő lovas partner, 

ahol mindez megoldható. 

 

Mennyire fontosak a pedagógusoknak tartott továbbképzések esetén az alábbiak?  

Ennél a kérdésnél a válaszokat egy ötfokú fontossági skálán kértük, az alábbiak szerint valamennyi 

tényező esetében: 

1 egyáltalán nem fontos, 

2 kismértékben fontos, 

3 közepesen fontos, 

61%

39%

Igen Nem
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4 fontos, 

5 nagyon fontos. 

 

[gyakorlat-orientált képzés] 

A válaszokat összegezve szignifikánsan magasabb számban jelölték még az 5-ös kategóriát arra a 

kérdésre, hogy mennyire fontosak a pedagógusoknak tartott továbbképzések esetén az alábbiak?  

Ez alapján fontosnak minősíthető egyértelműen a gyakorlatorientált képzés, vagyis a BMo-hoz 

kapcsolódó pedagógus továbbképzésesetén is elvárják a gyakorlatorientáltságot. 

 

[használható tudás] 

A válaszokat összegezve szignifikánsan több számban jelölték meg az 5-ös kategóriát arra a kérdésre, 

hogy mennyire fontosak a pedagógusoknak tartott továbbképzések esetén az alábbiak? [használható 

tudás] 

Ez alapján fontosnak minősíthető egyértelműen a használható tudás tényező. 

 

[széles kompetencia-tár] 

A válaszlehetőségek közül a 3, 4, 5 kategóriát jelölték meg főleg. Amelyből szignifikánsan magasabb 

számban jelölték meg az 5-ös lehetőséget. Az így kapott válaszok szerint a 4-es kategóriát tekinthetjük 

átlagnak. Ez alapján fontosnak minősíthető ez a tényező is. 

 

[modern trendek az oktatásban] 

A válaszlehetőségek közül az 1 kategóriát kivéve mindegyik másik lehetőséget megjelölték a 

résztvevők. Amelyből magasabb számban jelölték meg az 5-ös lehetőséget. Az így kapott válaszok 

szerint a 4-es kategóriát tekinthetjük átlagnak. 

Ez alapján kevésbé fontosnak minősíthető ez a tényező. 

 

[a képzettséggel megoldható legyen a mindennapos testnevelés feladata] 

A résztvevők a 3, 4 és 5-ös válaszlehetőség közül választottak. Szignifikánsan magasabb számban 

jelölték meg az 4-es kategóriát. 

Ez alapján kevésbé fontosnak minősíthető ez a tényező is. 

 

[képző hely közelsége] 

A résztvevők a 3, 4 és 5-ös válaszlehetőség közül választottak. Legmagasabb számban jelölték meg az 

4-es kategóriát. 

Ez alapján fontosnak minősíthető ez a tényező is. 
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[képző hely hírneve] 

A válaszlehetőségek közül az összes kategóriát megjelölték. Amelyből szignifikánsan magasabb 

számban jelölték meg a 4-es lehetőséget. Az így kapott válaszok szerint a 4-es kategóriát tekinthetjük 

jellemzőnek. 

Ez alapján fontosnak minősíthető ez a tényező is. Bár jobban szórnak a válaszok, mint az előző 

tényezőknél. 

 

[tananyaggal való ellátottság] 

A válaszlehetőségek közül a 2, 3, 4, 5 kategóriát jelölték még főleg. Amelyből legmagasabb számban 

jelölték meg a 3-as lehetőséget. Az így kapott válaszok szerint a 4-es kategóriát tekinthetjük átlagnak. 

Ez alapján közepesnél kissé fontosabbnak minősíthető ez a tényező. 

 

[egyéb:] 

A válaszok alapján a 3-as válasz az átlag, de ez az érték nem mutat szignifikáns különbséget az 1-es 

válaszhoz képest. Tehát azt mondhatjuk a korábbiakon kívül nem lényeges más tényező. 

 

Összességében tehát az mondható el, hogy az iskolaigazgatók a pedagógusok továbbkézésénél a 

gyakorlatorientáltságot és a használható tudást tartják fontosnak. Kevésbé fontos, hogy az új 

képzettséggel megoldható legyen a mindennapos testnevelés. Ez a korábbiak fényében meglepő. 
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2. ábra Mennyire tartja fontosnak a kollégái folyamatos képzését, oktatásokon való részvételét 

(élethosszig tartó tanulást)? (N=51) 

 

Forrás: BMo lovas jármód – Iskolaigazgatók kérdőíves kutatása, 2015 

 

Arra a kérdésre, hogy mennyire tartja fontosnak a kollégái folyamatos képzését, oktatásokon való 

részvételét (élethosszig tartó tanulást)? a legtöbben a nagyon fontosnak tartom kategóriát jelölték meg, 

amely szignifikáns különbséget mutatott a többi kategóriához képest. Tehát nagyrészt nyitottak új 

továbbképzések, például a BMo képzés iránt. 

 

Tervezi-e a BMo-t bevezetni? 

Szignifikánsan többen válaszolták azt, hogy igen tervezik a BMo bevezetését. Amit mindenképpen 

pozitív megállapításnak tekinthetünk. 

 

Ha igen, melyik jármód(ok)ban? 

Nem meglepő módon, a legtöbb iskolaigazgató a kerékpáros és a gyalogos jármódot adta meg válaszul. 

Viszont ha lovas jármódot vizsgáljuk, akár más jármódokkal együtt is említve, akkor ennek is 

meglepően magas az említési száma. Lényegesen többen említették, mint a vizes jármódokat.  
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3.ábra Milyen iskolarendszerben működik az Önök intézménye? (N=51, %) 

 

Forrás: BMo lovas jármód – Iskolaigazgatók kérdőíves kutatása, 2015 

 

A legtöbb válaszadó iskolája a klasszikus 8+4 osztályos módon működik. 

 

4. ábra Az iskola milyen településen található? (N=51) 

 

Forrás: BMo lovas jármód – Iskolaigazgatók kérdőíves kutatása, 2015 

22%

78%

4+8 osztály

8+4 osztály

falu

város

megyeszékhely
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Szignifikánsan több válaszadó iskolája található városban. Ezt mutatja az alábbi kördiagram is. 

A korábbi pozitív megítélése a lovas jármódnak, illetve annak bevezetésének, különösen a települési 

megoszlás fényében kedvező, mivel csak az igazgatók mintegy 15%-a válaszolt faluról. 
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Tankerületi vezetők körében végzett megkérdezés 
 
A tankerületi vezetők körében végzett adatfelvétel célja az volt, hogy lássuk, hogyan ítélik meg a BMo 

bevezetését. Hogyan vélekednek a mindennapos testnevelés megvalósításának lehetőségeiről a 

tankerületükben és milyen tényezők fontosak a továbbképzések vonatkozásában számukra. 

Az adatfelvétel célcsoportja a tankerületi vezetők voltak. 

A kutatási módszer kérdőíves megkérdezés volt. Az adatfelvétel pedig online önkitöltős kérdőívvel 

történt. 

Mintavételről az ő esetükben nem beszélhetünk, mivel teljes körű megkérdezést végeztünk, vagyis 

mind a 198 tankerületbe kiküldtük a kérdőívet e-mailben. 

Természetesen nem kaptuk vissza valamennyi tankerületből a kitöltött kérdőívet. 115 tankerületi 

igazgató töltötte ki végül a kérdőívünket, ami igen jó, 58%-os visszaérkezési aránynak tekinthető. 

Nyilván ebben jelentős segítségünkre voltak az OFI-tól kapott támogató, ajánló levelek. 

Most nézzük az eredményeket. 
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5. ábra Elegendő-e a szaktanári ellátottság a mindennapos testnevelés megvalósítására az Ön 

tankerületében? (N=115, %) 

 

Forrás: BMo lovas jármód – Iskolaigazgatók kérdőíves kutatása, 2015 

 

A válaszok alapján elmondhatjuk, hogy a válaszadók szerint elegendő a szaktanári ellátottság a 

mindennapos testnevelés megvalósítására a válaszadók iskolájában. Viszont szignifikáns különbséget 

a két válaszlehetőség között nem találtunk. Ez alapján az iskolák mintegy 60%-ában elegendő a 

szaktanári ellátottság a mindennapos testneveléshez. 

Ez igen jó egybecsengést mutat, az iskolaigazgatók által adott válaszokkal. A BMo-ra vonatkozóan 

ott elmondottak ebben az esetben is érvényesek. 

 

Elegendő-e az infrastruktúra az Ön tankerületében a mindennapos testnevelés megvalósítására? 

 

A kérdőív kitöltők, arra a kérdésre, hogy megfelelőnek találják e az infrastruktúrát a mindennapi 

testnevelés megvalósítására, szignifikánsan magasabb számban azt a választ adták, hogy igen. Ez 

különösen az igazgatók által adott válaszok - 25% azon intézmények aránya, akik megfelelő 

infrastrukturális háttérrel rendelkeznek a mindennapos testneveléshez – ismeretében meglepő. 

 

Mennyire fontosak a pedagógusoknak tartott továbbképzések esetén az alábbiak?  

Ennél a kérdésnél a válaszokat egy ötfokú fontossági skálán kértük, az alábbiak szerint valamennyi 

tényező esetében: 

1 egyáltalán nem fontos, 

2 kismértékben fontos, 

3 közepesen fontos, 

4 fontos, 

5 nagyon fontos. 

 

60%

40%

igen

nem
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[gyakorlat-orientált képzés] 

A válaszokat összegezve szignifikánsan magasabb számban jelölték még az 5-ös kategóriát arra a 

kérdésre, hogy mennyire fontosak a pedagógusoknak tartott továbbképzések esetén az alábbiak? 

[gyakorlat-orientált képzés]  

Ez alapján fontosnak minősíthető egyértelműen a gyakorlatorientált képzés. Ez jól egybecseng az 

igazgatók válaszaival. 

 

[használható tudás] 

A válaszokat összegezve szignifikánsan több számban jelölték meg az 5-ös kategóriát arra a kérdésre, 

hogy mennyire fontosak a pedagógusoknak tartott továbbképzések esetén az alábbiak? [használható 

tudás] 

Ez alapján fontosnak minősíthető egyértelműen a használható tudás tényező, akárcsak az igazgatók 

szerint. 

 

[széles kompetencia-tár] 

A válaszlehetőségek közül a 3, 4, 5 kategóriát jelölték még főleg. Amelyből szignifikánsan magasabb 

számban jelölték meg az 5-ös lehetőséget. Az így kapott válaszok szerint az 5-es kategóriát tekinthetjük 

átlagnak. Ez alapján fontosnak minősíthető ez a tényező is a tankerületi vezetők esetében is, akárcsak 

az igazgatóknál. 

 

[modern trendek az oktatásban] 

A válaszlehetőségek közül a 3, 4, 5 kategóriát jelölték meg elsősorban. Az így kapott válaszok szerint 

a 4-es kategóriát tekinthetjük átlagnak. Ez alapján fontosnak minősíthető ez a tényező is. Az átlagos 

értékek ugyanezt mutatták az iskolaigazgatók esetében is, viszont a tankerületi vezetőknél ez volt a 

leggyakoribb válasz is. 

 

[a képzettséggel megoldható legyen a mindennapos testnevelés feladata] 

A tankerületi vezetők sokkal fontosabbnak minősítették ezt a tényezőt, mint az iskolaigazgatók. Ők 

mintegy 60%-ban nagyon fontosnak minősítették, hogy a továbbképzésnél a képzettséggel megoldható 

legyen a mindennapos testnevelés feladata. Vagyis egy esetleges jogszabály módosítás sokkal 

jelentősebb mértékben segíthetné ennek megoldását pl. a Bmo támogatásával. 

 

[képző hely közelsége] 

A képzőhely közelségét is fontosabbnak minősítették a tankerületi vezetők, mint az iskolaigazgatók. 

Feltehetőleg számukra lényegesebb az így elérhető költségmegtakarítás. 

 

[képző hely hírneve] 
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A válaszlehetőségek közül az összes kategóriát megjelölték. Amelyből szignifikánsan magasabb 

számban jelölték meg a 3-as és 4-es lehetőséget. Az így kapott válaszok szerint a 4-es kategóriát 

tekinthetjük átlagnak. 

Ez alapján fontosnak minősíthető ez a tényező is, bár az igazgatók fontosabbnak tartották, mint a 

tankerületi vezetők. 

 

[tananyaggal való ellátottság] 

A válaszlehetőségek közül a 2, 3, 4, 5 kategóriát jelölték meg. Amelyből legmagasabb számban a 4-es 

és 5-ös lehetőséget jelölték meg. Az így kapott válaszok szerint a 4-es kategóriát tekinthetjük átlagnak. 

Ez alapján közepesnél kissé fontosabbnak minősíthető ez a tényező és fontosabb a tankerületi 

vezetőknek, mint az iskolaigazgatóknak. 

 

[egyéb:] 

A válaszok alapján a 3-as válasz az átlag, de ez az érték nem mutat szignifikáns különbséget a többi 

válaszhoz képest. Tehát azt mondhatjuk a korábbiakon kívül nem lényeges más tényező a tankerületi 

vezetőknek sem, akár csak az igazgatóknak. 

 

Összességében tehát az mondható el, hogy a tankerületi vezetők, az iskolaigazgatókhoz hasonlóan a 

pedagógusok továbbkézésénél a gyakorlatorientáltságot és a használható tudást tartják 

legfontosabbnak. Számukra fontos az is, hogy az új képzettséggel megoldható legyen a mindennapos 

testnevelés. Ezen túl is szinte valamennyi tényezőt fontosabbnak ítélték, mint asz iskolaigazgatók. 

 

Mennyire tartja fontosnak a kollégái folyamatos képzését, oktatásokon való részvételét (élethosszig 

tartó tanulást)? 

teljes mértékben 

fontosnak tartom 

nagyon fontosnak 

tartom 

közepesen tartom 

fontosnak 

egyáltalán nem 

tartom fontosnak  

45 48 7 0 % 

52 55 8 0 fő 

 

Arra a kérdésre, hogy mennyire tartja fontosnak a kollégái folyamatos képzését, oktatásokon való 

részvételét (élethosszig tartó tanulást)? a legtöbben a nagyon fontosnak tartom kategóriát jelölték meg, 

de majd ugyanennyien tartják teljes mértékben fontosnak. Összességében a tankerületi vezetők ezt a 

tényezőt is fontosabbnak tartják, mint az iskolaigazgatók. 

 

6. ábra Mennyire tartja fontosnak a kollégái folyamatos képzését, oktatásokon való részvételét 

(élethosszig tartó tanulást)? (N=115, %) 
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Forrás: BMo lovas jármód – Iskolaigazgatók kérdőíves kutatása, 2015 

 

Hasznosnak tartja-e a BMo bevezetését? 

Szignifikánsan többen válaszolták azt, hogy igen hasznosnak tarják a BMo bevezetését. A válaszadók 

több, mint 90%-a. Amit mindenképpen pozitív megállapításnak tekinthetünk. 

 

Ha igen, melyik jármód(ok)ban? 

A legtöbben mind a négy jármód bevezetését hasznosnak tartják. Nem meglepő módon. A legtöbb 

tankerületi vezető a kerékpáros és a gyalogos jármódot adta meg válaszul. Viszont ha lovas jármódot 

vizsgáljuk, akár más jármódokkal együtt is említve, akkor ennek is meglepően magas az említési 

száma. Lényegesen többen említették, mint a vizes jármódokat.  

 

Mely jármódok vezethetők be az Ön tankerületében? 

Nem meglepő módon. A legtöbb tankerületi vezető, akárcsak az igazgatók a kerékpáros és a gyalogos 

jármódot adta meg válaszul. Viszont a második leggyakoribb az előző kettő és a lovas jámód említése 

együttesen. Szintén nem meglepő a vizes jármód alacsony említése sem. 

 

  

45%

48%

7%

0%

teljes mértékben
fontosnak tartom

nagyon fontosnak tartom

közepesen tartom
fontosnak

egyáltalán nem tartom
fontosnak
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7. ábra Melyik megyében található az Ön tankerülete? (N=115, db) 

 

Területi megoszlás tekintetében egy megyét (Fejér) leszámítva valamennyi megyéből érkeztek 

válaszok a tankerületi vezetőktől. A kapott válaszok száma jó összefüggést mutat az adott megyében 

található tankerületek számával. 

 

Különböző megyékben hasznosnak tartják e a BMo bevezetését? 

Ha megyénként vizsgáljuk a BMo bevezetésének hasznosságát, akkor azt mondhatjuk nincs 

kiemelkedő érték, vagyis az átlagos értékek is jól leírták a válaszokat. 

 

Különböző megyékben mely jármódokat tartanák hasznosnak bevezetni? 

Az egyes jármódokat vizsgálva is azt mondhatjuk, hogy itt is az átlagos válaszok megfelelően leírták 

a válaszokat. Vagyis nincs jelentős szórás az egyes megyék esetében sem. Egyik sem tolódik el 

jelentősen. 
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Pedagógusok körében végzett kérdőíves megkérdezés eredményei 
 

A pedagógusok körében végzett adatfelvétel célja az volt, hogy lássuk mit gondolnak a BMo-ról, 

milyen az attitűdjük a BMo-val kapcsolatban. Milyen tényezők fontosak a továbbképzések 

vonatkozásában számukra.  

Az adatfelvétel célcsoportja a felső tagozatban tanító pedagógusok voltak. 

A kutatási módszer kérdőíves megkérdezés volt. Az adatfelvétel pedig online önkitöltős kérdőívvel 

történt. 

A mintavétel típusa az iskolák kiválasztásánál rétegzett mintavétel volt. A rétegzés régió, és 

településtípus alapján történt. Az intézmények esetében az igazgatóra bíztuk, hogy a feltételeinknek 

megfelelő pedagógusok (felső tagozatban tanít) közül ki tölti ki a kérdőívünket. 

Mivel nem korlátozzuk a tananyagfejlesztésnél sem a célcsoportként megjelölt pedagógusok körét, így 

ennél az adatfelvételnél sem tettük ezt meg. Az egyetlen kikötés az volt, hogy tanítson felső tagozatban 

az illető pedagógus. 

Regionálisan nagyjából teljesültek az elvárásaink. Pedagógusoknál kicsit jobb lett az arány, mint az 

igazgatóknál, de ott sem sikerült a tervet tartani. A pontos adatok az eredményeknél olvashatók. 

Elemszám tekintetében a pedagógusok is lelkesebbek voltak a vártnál. 300 kitöltött kérdőívet 

szerettünk volna elérni, ehhez képest 318 kérdőívet töltöttek ki a pedagógusok, vagyis kissé sikerült 

túlteljesíteni a tervet. Mindezt úgy értük el, hogy 350 intézménybe küldtük ki a kérdőívet. A pontos 

válaszadási arány a pedagógusok esetében nehezebben határozható meg, mivel az intézmények 

esetében az igazgatóra bíztuk, hogy a feltételeinknek megfelelő pedagógusok (felső tagozatban tanít) 

közül ki tölti ki a kérdőívünket, de ha az intézményszámot nézzük, akkor igen magas, 90%-os arányt 

kapunk. Valójában, ha a ténylegesen elért pedagógusok számából indulunk ki, akkor 15% körüli 

értékről beszélhetünk, ami a levélben kiküldött kérdőívek esetében átlagosan várható visszaküldési 

aránynak megfelel. 

Most nézzük az eredményeket. 

 

  



 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

29 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 
 

A kérdőív kitöltőjének neme   

 

férfi nő  

120 199 fő 

38 62 % 

 

A 318 résztvevő közül nagyobb számban vettek részt nők a kutatásban. 

 

8. ábra A kérdőív kitöltőjének életkora (N=318, db) 

 
Forrás: BMo lovas jármód – Iskolaigazgatók kérdőíves kutatása, 2015 

 

A megszólítottak átlag életkora 42 életév volt, ez az életév mutatkozott a leggyakrabban a résztvevők 

között. A legfiatalabb résztvevő 24 a legidősebb pedig 60 éves volt. A válaszadók eloszlása közel 

normál eloszlást követ. 
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9. ábra Mennyi oktatási tapasztalattal rendelkezik? (N=318, %) 

 
Forrás: BMo lovas jármód – Iskolaigazgatók kérdőíves kutatása, 2015 

 

A megkérdezettek több mint 50%-a válaszolta azt, hogy több, mint 10 éves oktatási tapasztalattal 

rendelkezik. Az életkor adatok ismeretében ez az érték nem meglepő. 

 

Milyen végzettséggel rendelkezik? 

A megkérdezettek 79%-a válaszolta, hogy tanár végzettséggel rendelkezik. A másik megadott válasz 

volt még a tanító. Ebből azt is láthatjuk, hogy elég jelentős a felső tagozatba feltanító tanítók száma. 

 

Milyen a pedagógus besorolása? 

A megkérdezettek arra a kérdésre, hogy milyen besorolással rendelkeznek a következő válaszokat 

adták: mesterpedagógus, pedagógus I, pedagógus II, gyakornok. 75% jelölte meg a pedagógus I 

besorolást, tehát ez volt a legjellemzőbb kategória. 

 

Rendelkezik-e szakvizsgával? 

A megkérdezettek több, mint 50%-a nem rendelkezik szakvizsgával. 

 

ha igen milyen területen: 

Számos területen rendelkeznek szakvizsgával a válaszadók, mely területeket a fenti ábra mutatja. A 

legtöbben közoktatásvezető szakvizsgával rendelkeznek, ez volt az egyetlen kategória,mely 

kiemelkedett a többi közül. Az alábbiak kerültek említésre: 

- egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés 

- fejlesztőpedagógia 

- gyakorlatvezető mentortanár 

- játék és szabadidő pedagógia 

- köznevelés vezető, tankerület igazgatás 

- közoktatás vezető 

60%

24%

16%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

több, mint 10 év 3-10 év 1-3 év
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- közoktatás vezetői, mentortanári 

- mentortanár 

- tanügyigazgatás 

- tehetségfejlesztés-tehetséggondozás 

- testnevelés 

- testnevelő 

 

Milyen iskolarendszerben működik az Önök intézménye? 

A megkérdezettek közel 75%-a válaszolta azt, hogy az iskolájuk 8+4 osztályos iskolarendszerben 

működik. 

Ez az igazgatóktól kapott válaszokkal egybevág, vagyis arra mindenképpen alkalmas, hogy 

megállapítsuk, hogy ahol az igazgató kitöltötte a kérdőívünket ott a pedagógusok is adtak választ. 

 

10. ábra Az iskola milyen településen található? (N=318, %) 

 

Forrás: BMo lovas jármód – Iskolaigazgatók kérdőíves kutatása, 2015 

 

A válaszadók 44%-a mondta, hogy városban található az intézmény. Ehhez hozzávéve a 

megyeszékhelyen és a Budapesten működő intézményeket is, azt látjuk, hogy a válaszadó pedagógusok 

mintegy 25%-a dolgozik falusi iskolában, a 75% valamilyen városi iskolában tanít. 

 

 

Értékelje, hogy a felsorolt szempontokat mennyire tartja fontosnak a BMo tantárgyat oktató pedagógus 

esetében!  

Ennél a kérdésnél a válaszokat egy ötfokú fontossági skálán kértük, az alábbiak szerint valamennyi 

tényező esetében: 

1 egyáltalán nem tartja fontosnak, nincs jelentősége, 

2 kismértékben fontos, 

75%

6%

62% 8+4 osztály

6+6 osztály

4+8 osztály
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3 közepesen fontos, 

4 fontos, 

5 nagyon fontos. 

 

[Az adott jármódban rendelkezzen sportolói múlttal] 

A válaszlehetőségek közül az összes kategóriát megjelölték. Amelyből magasabb számban jelölték 

meg az 4-es lehetőséget. Az így kapott válaszok szerint a 4-es kategóriát tekinthetjük átlagnak. Vagyis 

fontosnak tekintik, hogy az adott jármódban rendelkezzen sportolói múlttal. Ily módon lényegesnek 

tartják, hogy a lovas jármódra (is) szakosodó BMo tanárnak legyen lovas múltja. Nyilvánvaló, hogy 

ilyen pedagógus meglehetősen kevés van, ez is mutatja, hogy a pedagógusok meglehetősen 

általánosságban gondolkodtak és elemezték a válaszadás előtt, hogy mit is jelent ez az egyes BMo 

jármódok vonatkozásában. Ha ezt megteszik valószínűleg egész más eredmények születnek ennél a 

kérdésnél. 

 

[Az adott jármódban rendelkezzen szakmai előképzettséggel] 

A válaszlehetőségek közül az összes kategóriát megjelölték. Amelyből  a két legmagasabb számban 

jelölték meg az 4-es és 5-ös lehetőséget. Az így kapott válaszok szerint a 4-es kategóriát tekinthetjük 

átlagnak. Vagyis fontosnak tekintik, hogy az adott jármódban rendelkezzen szakmai előképzettséggel. 

Itt is az mondható el, mint az előző tényezőnél a BMo-ra vonatkozóan. 

 

[Testnevelő tanári végzettséggel, vagy tanító testnevelés műveltségterülettel rendelkezzen] 

A válaszlehetőségek közül az összes kategóriát megjelölték. Amelyből legmagasabb számban jelölték 

meg az 4-es lehetőséget, utána pedig az 5-ös lehetőséget. Az így kapott válaszok szerint a 4-es 

kategóriát tekinthetjük átlagnak. Vagyis azt is fontosnak tartják, hogy testnevelő tanári végzettséggel, 

vagy tanító testnevelés műveltségterülettel rendelkezzen. 

Tehát azt gondolják a pedagógusok, hogy elsősorbana testnevelőtanároknak szól a BMo tantárgy 

oktatásának lehetősége. 

 

[A BMo tárgy oktatásához leginkább kapcsolódó szakos (földrajz, biológia, történelem,) 

végzettséggel rendelkezik] 

A válaszlehetőségek közül az összes kategóriát megjelölték. Amelyből legmagasabb számban jelölték 

meg a 3-as és 4-es lehetőséget. Az így kapott válaszok szerint a 3-as kategóriát tekinthetjük átlagnak. 

Vagyis csak közepesen ítélik fontosnak, hogy a BMo tárgy oktatásához leginkább kapcsolódó szakos 

(földrajz, biológia, történelem,) végzettséggel rendelkezzen. 

 

[Oktatási gyakorlat az 5-8 osztályos tanulók körében] 

A válaszlehetőségek közül az 1-es kivételével az összes kategóriát megjelölték. Amelyből 

legmagasabb számban jelölték meg az 4-es lehetőséget. Az így kapott válaszok szerint a 4-es kategóriát 

tekinthetjük átlagnak. Tehát fontosnak ítélik a pedagógusok, hogy legyen felső tagozatos oktatási 

tapasztalata a leendő BMo tanárnak. 

 

[Táboroztatási és túravezetési tapasztalat, erdei iskolák vezetésében szerzett tapasztalat] 
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A válaszlehetőségek közül az összes kategóriát megjelölték. Amelyből legmagasabb számban jelölték 

meg az 4-es lehetőséget, utána pedig az 5-ös lehetőséget. Az így kapott válaszok szerint a 4-es 

kategóriát tekinthetjük átlagnak. De mindenképpen fontos, hogy legyen táboroztatási és túravezetési 

tapasztalata, vagy erdei iskolák vezetésében szerzett tapasztalata a BMo tanároknak. 

 

Mennyire jellemzik a felsorolt tényezők a BMO tantárgyat Ön szerint? 

Ennél a kérdésnél is a válaszokat egy ötfokú fontossági skálán kértük, az alábbiak szerint valamennyi 

tényező esetében: 

1 egyáltalán nem tartja fontosnak, nincs jelentősége, 

2 kismértékben fontos, 

3 közepesen fontos, 

4 fontos, 

5 nagyon fontos. 

 

[komplex ismeretanyagot jelent] 

A válaszlehetőségek közül a 2-es kivételével összes kategóriát megjelölték. Amelyből legmagasabb 

számban jelölték meg az 4-es lehetőséget. Az így kapott válaszok szerint a 4-es kategóriát tekinthetjük 

átlagnak. Vagyis szerintük jellenző a BMo-ra, hogy komplex ismeretanyagot tartalmaz. 

 

[gyakorlat-centrikus] 

A résztvevők a 3, 4 és 5-ös válaszlehetőség közül választottak. Legmagasabb számban jelölték meg az 

5-ös kategóriát. Az így kapott válaszokat átlagolva a 4-es kategóriát kapjuk meg. Igen jellemzőnek 

ítélik, hogy gyakorlatorientált, vagyis azt várják tőle, hogy az legyen. 

 

[az elméleti ismereteket változatos eszközök és módszerek segítségével valósítja meg] 

A résztvevők a 2, 3, 4 és 5-ös válaszlehetőség közül választottak. ezek közül szignifikánsan magasabb 

számban jelölték meg az 4-es kategóriát. Tehát azt is fontosnak tartják, hogy az elméleti ismeretek 

átadását változatos eszközök és módszerek segítségével valósítsa meg.  

 

[nem a szokásos tanár-tanuló interakcióban valósul meg, mely motiválóbb a gyerekeknek az 

ismeretek elsajátításra] 

A résztvevők a 2, 3, 4 és 5-ös válaszlehetőség közül választottak. Legmagasabb számban jelölték meg 

az 5-ös kategóriát. Tehát egyértelműen elvárják a BMo-tól, hogy ne a szokásos tanár-tanuló 

interakcióban valósuljon meg, mely motiválóbb a gyerekeknek az ismeretek elsajátításra. Nyilván erre 

utal az is, amit a terepen zajlik tényezőnél jeleztek, hogy az is nagyon fontos. 

 

[élménypedagógiai elemekkel operál] 

A résztvevők a 2, 3, 4 és 5-ös válaszlehetőség közül választottak. Legmagasabb számban jelölték meg 

az 5-ös kategóriát. Tehát szintén elvárják, hogy élménypedagógiai elemekkel operáljon. 

 

[kiválóan alkalmas a tanulók kognitív, szociális és személyes kompetenciáinak fejlesztésére] 
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A résztvevők a 3, 4 és 5-ös válaszlehetőség közül választottak. Legmagasabb számban jelölték meg az 

5-ös kategóriát. Tehát azt gondolják, hogy kiválóan alkalmas a tanulók kognitív, szociális és személyes 

kompetenciáinak fejlesztésére.  

 

[terepen zajlik] 

A résztvevők az 1-es kategória kivételével az összes többi kategóriát megjelölték válaszként. 

Legmagasabb számban jelölték meg az 5-ös kategóriát, amely szignifikánsan eltért a többi kategória 

megjelölt mennyiségétől. Vagyis erősen elvárják, hogy ne a négy fal között, hanem „terepen” 

valósuljon meg. 

 

[természet védelmének és megszerettetésének, az ökoszemlélet formálásának egyik hatásos eszköze] 

A résztvevők az 1-es kategória kivételével az összes többi kategóriát megjelölték válaszként. 

Legmagasabb számban jelölték meg az 5-ös kategóriát, amely szignifikánsan eltért a többi kategória 

megjelölt mennyiségétől. Vagyis nagyon hangsúlyosan várják tőle, hogy természet védelmének és 

megszerettetésének, az ökoszemlélet formálásának egyik hatásos eszköze legyen. 

 

[szabadidős sportok széles tárházával ismerkedhet meg a tanuló] 

A résztvevők az 1-es kategória kivételével az összes többi kategóriát megjelölték válaszként. 

Legmagasabb számban jelölték meg az 5-ös kategóriát, amely szignifikánsan eltért a többi kategória 

megjelölt mennyiségétől. Vagyis úgy gondolják, hogy a BMo keretében a szabadidős sportok széles 

tárházával is meg ismerkedhet meg a tanuló. Ez mutatja a már korábban is kissé érzékelhető jelenséget, 

vagyis, hogy meglehetősen tájékozatlanok a pedagógusok a BMo vonatkozásában. Ez később majd a 

kvalitatív adatfelvételekből is kiderül. 

 

[kiválóan alkalmas eszköz a testi és lelki egészség fejlesztésére] 

A résztvevők az 1-es kategória kivételével az összes többi kategóriát megjelölték válaszként. 

Legmagasabb számban jelölték meg az 5-ös kategóriát, amely szignifikánsan eltért a többi kategória 

megjelölt mennyiségétől. Eszerint kiválóan alkalmas eszköznek tartják a testi és lelki egészség 

fejlesztésére. 

 

[a szocializációt segíti] 

A résztvevők az 1-es kategória kivételével az összes többi kategóriát megjelölték válaszként. 

Legmagasabb számban jelölték meg az 5-ös kategóriát. Vagyis megítélésük szerint a szocializációt is 

segíti. 

 

[kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésében betöltött szerepe jelentős] 

A résztvevők az 1-es kategória kivételével az összes többi kategóriát megjelölték válaszként. 

Legmagasabb számban jelölték meg az 4-es kategóriát. Nem teljes mértékben, de fontosnak gondolják 

szerepét a kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésében. Ez nyilván abból fakad, hogy azt 

gondolják, hogy terepen zajlik. 

 

[jó szemléletformáló eszköz, a gyermekek érzelmeire is hat] 
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A résztvevők az 1-es kategória kivételével az összes többi kategóriát megjelölték válaszként. 

Legmagasabb számban jelölték meg az 5-ös kategóriát. Megítélésük szerint egyértelműen jó 

szemléletformáló eszköz, a gyermekek érzelmeire is képes lehet hatni, vagy legalábbis várnák, hogy 

így legyen. 

 

[a testmozgás bár jelentős szerepet tölt be a programban, több, mint testnevelés óra] 

Legmagasabb számban a résztvevők megjelölték az 5-ös kategóriát és kicsivel kevesebben jelölték a 

4-es kategóriát is. Vagyis egyértelműen többnek gondolják, mint egyszerű testnevelés óra és ezt 

helyesen is gondolják, hiszen egy egészen más jellegű tantárgyról van szó. 

 

[az összes felső tagozatos klasszikus tantárggyal vannak kapcsolódási pontjai] 

A résztvevők az összes kategóriát megjelölték válaszként. Legmagasabb számban a 4-es kategória volt 

jelen. De a 35% fölötti a teljes mértékben jellemző érték említése is. Vagyis azt,hogy az összes felső 

tagozatos klasszikus tantárggyal vannak kapcsolódási pontjai igen jellemzőnek tartják a BMo-ra. 

 

[új tudás átadásában, elmélyítésében nagy a szerepe] 

A résztvevők az összes kategóriát megjelölték válaszként. Legmagasabb számban a 4-es kategória volt 

jelen. Az új tudás átadásában, elmélyítésében nagy a szerepe tényezőt is erősen jellemzőnek tartják a 

pedagógusok. 

 

[a kötelező tárgyakhoz kapcsolódó tudástartalmak részben kiegészítik az ott megjelenő ismereteket, 

más-más nézőpontból világítják meg és mélyítik el azokat, így nyújtva többlettudást a tanulók számára] 

A résztvevők az 1-es kategória kivételével, az összes kategóriát megjelölték válaszként. Legmagasabb 

számban a 4-es kategória volt jelen. Vagyis megintcsak jellemzőnek gondolják, hogy a kötelező 

tárgyakhoz kapcsolódó tudástartalmak részben kiegészítik az ott megjelenő ismereteket, más-más 

nézőpontból világítják meg és mélyítik el azokat, így nyújtva többlettudást a tanulók számára. 

Reményeink szerint is ez így lesz, ha élővé válik a BMo tantárgy. 

 

[alkalmas az intézmény arculatának alakítására ] 

A résztvevők az 1-es kategória kivételével, az összes kategóriát megjelölték válaszként. Legmagasabb 

számban az 5-ös kategória volt jelen. Kicsit meglepő módon igen alkalmasnak tartják az intézmény 

arculatának alakítására. 

 

[hazánk turisztikai attrakcióival ismerkedhetnek meg a tanulók] 

A résztvevők az összes kategóriát megjelölték válaszként. Legmagasabb számban az 5-ös kategória 

volt jelen. Vagyis nagyon jellemző a BMo-ra a pedagógusok szerint, hogy hazánk turisztikai 

attrakcióival ismerkedhetnek meg a tanulók. Nyilván ezt a következtetést a tantárgynévből vonták le. 

 

11. ábra Az iskola órarend szerkezetébe hová tudná elhelyezni a BMo tantárgyat? (N=318, %) 
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Forrás: BMo lovas jármód – Iskolaigazgatók kérdőíves kutatása, 2015 

 

A résztvevők közel 70%-a nyilatkozta azt, hogy az órarend szerkezetében délutánra tudná elhelyezni a 

BMo tantárgyat. Majd 30% pedig bárhová. Vagyis azt mondhatjuk, hogy jellemzően délutáni 

foglalkozásként képzelik el a pedagógusok a BMo tárgyat. 
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12. ábra Hogyan tartaná a leghatékonyabbnak a tantárgy megvalósítását? (N=318, %) 

 

Forrás: BMo lovas jármód – Iskolaigazgatók kérdőíves kutatása, 2015 

 

Szignifikánsan többen válaszolták, hogy tömbösítve tudnák elképzelni a leghatékonyabban a tantárgy 

megvalósítását. Ez a pedagógusok több, mint 50%-a volt. 

 

Az Önök iskolájában melyik lenne hasznosabb a BMo tantárgy bevezetésére vonatkozóan? 

A kötelező testnevelés órák 

keretében történő bevezetés 

A szabadon felhasználható órakeret 

terhére történő bevezetés 

Egyik 

sem Mindkettő  

74 110 16 118 fő 

23 35 5 37 % 

 

A pedagógusok majd 40%-a a szabadon felhasználható órakeret terhére történő bevezetést tartja a 

leghasznosabbnak. Ez vág egybe az aktuális jogszabályi háttérrel is. Ha ehhez hozzávesszük még azt 

a 32%-t, akik mindkét módon el tudják képzelni, akkor igen magasnak, több, mint 70%-nak 

tekinthetjük a jogszabállyal harmonizáló bevezetésre voksolók arányát. 

 

Melyik jármód bevezetésére van lehetősége az iskolájában? 

Szignifikánsan többen jelölték meg a kerékpáros és gyalogos lehetőséget. Ami nem meglepő, viszont 

majd 15% megjelölte a lovas jármódot is. De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy nem biztos, hogy a 

pedagógusok annyira tisztában vannak a lehetőségekkel, mint az igazgatók. 

 

Van-e lehetőség a lovas jár mód bevezetésére? 

A válaszadók többsége azt válaszolta, hogy nincs lehetősége a lovas jármód bevezetésére. Viszont a 

direkt kérdésre lényyegesen magasabb számban válaszoltak igennel a lovas jármód bevezetésének 

lehetőségére. Ez több, mint 40% volt. Ezt igen jónak tekintjük. Az, hogy valójában melyik érték lehet 

valós, illetve valamelyik a kettő közül az-e, nem dönthető el. 
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Van-e olyan tanár az iskolában, aki lovagol, vagy van tapasztalata lovardai környezetben? 

Arra a kérdére, hogy Van-e olyan tanár az iskolában, aki lovagol, vagy van tapasztalata lovardai 

környezetben? a legtöbben a nem választ adták. De ha pozitívan közelítünk a kérdéshez, akkor 40%-

nál többen tudnak olyan kollégáról, akinek van lovas tapasztalata. Ez pedig magasabb, mint az az 

arányszám ahány iskolában lehetőséget látnak a lovas jármód bevezetésére. 

 

13. ábra Ön szerint mennyire gyakorlat orientált a BMo tantárgy? (N=318, %) 

 
Forrás: BMo lovas jármód – Iskolaigazgatók kérdőíves kutatása, 2015 

 

Átlagosan 70%-nál nagyobb mértékben tartják gyakorlatorientáltnak a BMo tantárgyat. Ha a 

legjellemzőbb értéket nézzük, akkor még magasabb az arány, 80%. De kiemelkedik a 90% és 100% 

érték említési gyakorisága is. Az előző ismertségre vonatkozó megállapításunk fényében ezt az értéket 

is inkább, mint elvárást kezelhetjük, sem mint tényleges megítélését a BMo tantárgynak. 
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14. ábra Mennyire tartja fontosnak a folyamatos képzéseken, oktatásokon való részvételt (élethosszig 

tartó tanulást)? (N=318, %) 

 

Forrás: BMo lovas jármód – Iskolaigazgatók kérdőíves kutatása, 2015 

 

A legtöbb válaszadó azt nyilatkozta, hogy nagyon fontosnak tartja az élethosszig tartó tanulást. Vagyis 

a pedagógusok is legalább annyira fontosnak tartják az élethosszig tartó tanulást, mint az igazgatók és 

a tankerületi vezetők. 

 

15. ábra Szokott-e részt venni oktatásokon, szakképzéseken, konferenciákon? (N=318, %) 

 

Forrás: BMo lovas jármód – Iskolaigazgatók kérdőíves kutatása, 2015 
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A válaszadók többsége egy-két évente részt vesz oktatáson, szakképzésen, konferencián. De magas 

azok aránya is, akik minden évben részt vesznekilyen rendezvényeken (majd 38%). 

 

16. ábra Részt venne-e olyan képzésen, amely rövid idő alatt (1 év) pedagógiai ismereteit bővítve 

lehetővé tenné a BMo lovas jármód tantárgy oktatásában való részvételre? (N=318, %) 

 

Forrás: BMo lovas jármód – Iskolaigazgatók kérdőíves kutatása, 2015 

 

Nem meglepő módon, akkor vennének részt szívesen olyan képzésen, amely lehetővé tenné a BMo 

lovas jármód tantárgy oktatásában való részvételüket, ha a képzés ingyenes lenne. 

 

Milyen modulokat, ismeretköröket tanulna szívesen, amit a BMo oktatásában hasznosíthatna? 

A pedagógusok szinte valamennyi modult, ismeretkört említették, ezért nem feltétlen célszerű 

kiemelni. De, hogy támpontot adjunk a fejlesztéshez a leggyakrabban emltettek a következők voltak: 

tájékozódás, túrázás, hazánk turisztikai attrakciói, turizmusföldrajzi aspektusai, új trendek, irányzatok 

az iskolai oktatásban, élménypedagógia, iskolaegészségtan, prevenció. 

Vagyis nem elsősorban a BMo specifikus ismeretek jelentek meg. Ez talán azért érthető, mert arról 

nem sokat tudnak, amint ez a kvalitatív adatfelvételekből kiderült. 

 

Mennyire fontosak egy Ön által elvégzendő képzés kapcsán a következők? 

Ennél a kérdésnél a válaszokat egy ötfokú fontossági skálán kértük, az alábbiak szerint valamennyi 

tényező esetében: 

1 egyáltalán nem tartja fontosnak,  

2 kismértékben fontos, 

3 közepesen fontos, 

4 fontos, 

5 nagyon fontos. 

 

[gyakorlat-centrikus oktatás] 
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A résztvevők a 3, 4 és 5-ös kategóriát megjelölték válaszként. Legmagasabb számban jelölték meg az 

5-ös kategóriát, amely szignifikánsan eltért a többi kategória megjelölt mennyiségétől. Vagyis fontos 

a továbbképzésnél a gyakorlat-centrikus oktatás. 

 

[a képző hely közelsége] 

A résztvevők a 3, 4 és 5-ös kategóriát megjelölték válaszként. Legmagasabb számban jelölték meg az 

5-ös kategóriát. Vagyis nagyon fontos a képző hely közelsége. 

 

[a képző hely hírneve] 

A résztvevők az összes kategóriát megjelölték válaszként. Legmagasabb számban jelölték meg a 3-as 

és 4-es kategóriát. Fontos, bár nem annyira mint a képzőhely közelsége, a képzőhely hírneve is. 

 

[piacképes végzettség] 

A résztvevők a 2, 3, 4 és 5-ös kategóriát megjelölték válaszként. Legmagasabb számban jelölték meg 

az 5-ös kategóriát. Nagyon fontos a piacképes ismeret, végzettség megszerzése. 

 

[új ismeretek, kompetenciák] 

A résztvevők a 3, 4 és 5-ös kategóriát megjelölték válaszként. Legmagasabb számban jelölték meg az 

5-ös kategóriát, amely szignifikánsan eltért a többi kategória megjelölt mennyiségétől. Vagyis szintén 

nagyon fontos az új ismeretszerzés. 

Elmondható, hogy ezeket a tényezőket is hasonlóan ítélték meg, mint a korábbi kérdésnél, mely 

általánosságban vonatkozott a képzésekre. 
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Lovas szolgáltatók körében felvett kérdőívek elemzése 
 

A kutatás bemutatása 

A lovas szolgáltatók körében végzett kérdőív alapú kutatás célja a hazai lovas szolgáltatók attitűdjének, 

meglévő kapacitásuknak, tapasztalataiknak és jövőbeni terveinek felmérése. A kutatást a Magyar 

Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség tagjai körében végezte el, ezen belül is a 3–4–5 Patkós 

szolgáltatók körében, hiszen ezek a lovardák rendelkeznek egyszerre a megfelelő működési 

engedéllyel, valamint önként vállalt Patkós minősítéssel, mely a turisztikai, oktatási szolgáltatásuk 

színvonaláról is hiteles képet fest. A Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség 2000 óta végzi 

tagjai körében a Patkós minősítést. A célcsoport megjelölése azért esett a fentebbi kategóriájú 

szolgáltatókra, mert véleményünk szerint ők rendelkeznek a megfelelő lehetőségekkel, 

szolgáltatásokkal, szakértelemmel, infrastruktúrával, illetve ezek a csoportok képesek minimális 

ráfordítás útján alkalmassá válni a feladatra. A jogi szabályozások változásának köszönhetően a 

Szövetség 2014-ben országos szinten elvégezte tagjai számára a Patkós minősítést, így friss képpel 

rendelkezünk a szolgáltatók jelenlegi helyzetéről, adottságairól. A Patkós minősítés a szolgáltatót több 

szempontból is osztályozza (környezeti adottságok, infrastrukturális háttér, szakemberek 

megfelelősége, lovak képzettsége), továbbá a minősítési szinteket objektív paraméterek is 

befolyásolják. Ezen felül a lovas szolgáltatásokra vonatkozó rendelet is számos elemet tesz kötelezővé 

a szolgáltató számára (mint például megfelelő szakképzettség, öltözők, mosdók megléte, alkalmassági 

vizsgával rendelkező lovak használata, lovak elhelyezésére vonatkozó szabályozások, infrastrukturális 

feltételek stb.), melyeket több hatóság is ellenőriz. Továbbá a Szövetség 2000 óta gyűjt turisztikai és 

gazdasági kérdésekre vonatkozó adatokat szolgáltatóitól. 

 

A kérdőívek elemzése során kapott eredmények bemutatása 

Elsősorban meg kell jegyeznünk, hogy a válaszadók száma igen alacsonynak bizonyult, mindössze 25 

lovas szolgáltató küldte vissza a kitöltött kérdőívet a 173 megkeresett szolgáltató közül. Telefonos 

megkeresések alapján ennek legfőbb ok az időhiány (hisz a legtöbb lovas iskola, lovarda a nyári szünet 

alatt a legtelítettebb). A válaszadókról azonban elmondható, hogy minősítésüket (3–4–5 Patkó) és 

regionális megoszlásukat tekintve minden csoport képviseltette magát.  

 

Szolgáltatók területi megoszlása, működésük megkezdése 

Érdekes tény, hogy a 25 válaszadó közül 14, vagyis több mint a fele kevesebb, mint 5 éve végez lovas 

szolgáltatást, és csupán 4 szolgáltató az, akik már a 90-es években is működtek. Ezt az arányt torzíthatja 

az a tény, hogy a szolgáltatók a lovas szolgáltatói tevékenységről szóló 14/2008 (XII.20) ÖM 

rendeletben foglalt előírásnak való megfelelésüktől számítva számolják tevékenységüket, nem pedig a 

valós megkezdés időpontjától. Továbbá közre játszhat az is, hogy a 2007-2013-as időszakban számos 

új lovarda létrejöttét tette lehetővé a pályázati forrásokhoz való hozzájutás. Mindemellett elmondható 

az is, hogy az új lovardák gyakorta motiváltabbak új programok megismerésében, és nyitottabbak a 

csatlakozásra. 
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Lovas szolgáltatói tevékenységek megoszlása: 

A lovas szolgáltatók leggyakrabban végzett tevékenysége a lovas oktatás, melyet 25 válaszadóból 22-

en jelöltek meg rendszeres szolgáltatásként. Második helyen végzett a lovagoltatás, 20 válaszadó 

esetében. A következő két leggyakoribb tevékenység az edzések és a lovastáborok tartása, melyek 15–

15 szolgáltatónál jelentenek rendszeres tevékenységet. Rendezvények, versenyek, egyéb 

programszervezések 12 szolgáltatónál rendszeresek a 25 szolgáltató közül. A többi tevékenység, 

lovasterápia, tereplovaglás, túralovaglás, fogathajtás, lovas kocsikázás, hagyományőrzés, erdei iskola, 

osztálykirándulások ritkán jelennek meg a rendszeres tevékenységek között. 

Összevonva azonban a rendszeres és alkalomszerű tevékenységeket, előrébb ugrik a rangsorban mind 

a tereplovaglás (20 szolgáltató), mind a fogathajtás, lovas kocsikázás (15 szolgáltató), valamint 

emelkedik az osztálykirándulások fogadásának száma is (13 szolgáltató). Ez azt jelenti, hogy a 

rendszeres tevékenységek mellett a szolgáltatók alkalomszerűen bővítik szolgáltatásaikat 

tereplovaglások megszervezésével, lovas kocsikázással, és osztálykirándulások fogadásával is. 

Összegezve a szolgáltatók összes tevékenységét, megfigyelhető, hogy bizonyos szinten minden 

szolgáltató igyekszik bővíteni a kínálatát, és a rendszeres szolgáltatások mellé, alkalomszerűen, vagy 

ritkán, de beilleszt több szolgáltatást is. Így a szolgáltatás rendszerességétől függetlenül az alábbiak 

szerint alakulnak a tevékenységek: 

A legtöbb helyen nyújtott szolgáltatás a lovas oktatás (24 szolgáltató), majd a tereplovaglás (23 

szolgáltató), lovagoltatás (22 szolgáltató), edzések tartása (22 szolgáltató), különböző rendezvények 

szervezése (22 szolgáltató), lovastáborok szervezése (20 szolgáltató), osztálykirándulások fogadás (20 

szolgáltató), fogathajtás, lovas kocsikázás (20 szolgáltató), túralovaglás (17 szolgáltató). Gyakoriságtól 

függetlenül is alacsony a lovasterápiát nyújtó szolgáltatók száma (5 szolgáltató), és az erdei iskolával 

foglalkozó szolgáltatók száma (7 szolgáltató). 

A fentebbi sorrendnél azonban számításba kell venni, hogy mind a túralovaglás, mind az 

osztálykirándulás esetében magas a tevékenységet ritkán végző szolgáltatók száma (8–7 szolgáltató). 

Önmagában a kérdőív adatainak feldolgozása nem elegendő messzemenő következtetések levonására, 

de sok éves tapasztalatok útján sejthető, hogy azok a szolgáltatások, melyeknek száma a „ritkán” 

végzett szolgáltatások beleszámításával növekszik, erősen függnek gazdasági és egyéb külső 

hatásoktól. Lovastúrák esetében például a nagyobb költségigényektől, az útvonalak infrastrukturális 

lehetőségeitől, és az évszakoktól, lovastáborok, erdei iskolák az oktatási szünetektől, és így tovább. Az 

okok feltárására további kutatások lennének szükségesek, jelen kérdőív kiértékelése a tantárgy 

bevezetéséhez szükséges helyzetelemzést szolgálja. 

A lovasterápia esetében az alacsony számot a további speciális végzettségek és vizsgák 

megszerzésének szükségessége indokolja. Alacsony továbbá a válaszadó szolgáltatók körében a 

hagyományőrző tevékenység. Mindössze 3 szolgáltató végez rendszeres hagyományőrző 

tevékenységet, a többinél alkalomszerű (4 szolgáltató) vagy ritka (4 szolgáltató). Szintén alacsony az 

erdei iskola rendszerében történő lovas szolgáltatás is.  

 

Személyi feltételek, lovak száma, infrastrukturális háttér 

A válaszadó szolgáltatók körében a szolgáltatást végző személyek száma átlagosan 2,5 fő, 

leggyakoribb végzettség körükben a lovastúra-vezető (20 fő),  a középfokú szakedző (15 fő), és az 
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alapfokú sportoktató (12 fő), de megjelennek az oktatók között felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

is, mint például felsőfokú szakedzők (4 fő), okleveles szakedzők (4 fő), lovaskultúra oktatók (4 fő) és 

lovas tanár (hippológusok) (6 fő). Itt meg kell említeni, hogy nem minden válaszadó jelölte be a 

végzettségeket, továbbá egy személy több végzettséggel is rendelkezhet. 

A szolgáltatásban részt vevő lovak létszáma átlagosan 9,76. Ez a szám viszonylag magas, viszont ez 

abból is adódik, hogy a kérdőív csak a 3–5 Patkós minősítéssel rendelkező szolgáltatók számára lett 

kiküldve, ahol 3 Patkónál minimum 5 ló a követelmény, 4 Patkónál minimum 8, 5 Patkó esetében pedig 

minimum 10. Szakmai véleményünk szerint, nagyobb létszámú iskolás csoportok rendszeres 

fogadásához egy szolgáltatónak minimum 8 alkalmassági vizsgával rendelkező lóval és 2 fő megfelelő 

szakmai végzettséggel rendelkező oktatóval kellene rendelkeznie. A válaszadók több esetben jelölték, 

hogy rendelkeznek az ehhez szükséges kapacitással, miközben a személyi feltételeik és ló létszámuk 

elmarad az elvárttól.  

Infrastruktúra terén minden szolgáltató rendelkezik legalább egy, 800 m2-nél nem kisebb pályával, 

hiszen ez a lovas szolgáltatói rendelet alapkövetelménye, akárcsak a megfelelő szakmai végzettséggel 

való rendelkezés. Fedeles lovardával a 25 szolgáltatóból 15 rendelkezik. A fedeles lovarda megléte 

nem alapkövetelmény a Bejárható Magyarország tantárgy oktatásához való kapcsolódáshoz, viszont 

mindenképp célszerű megemlíteni, hogy azok a fedeles lovardával rendelkező szolgáltatók, akik napi, 

heti vagy havi rendszerességgel kívánnak a tantárgy oktatásában részt venni, minden időjárási 

körülmény közt biztosítani tudják az oktatást azokkal szemben, akik nem rendelkeznek fedeles 

lovardával. Rossz időjárási körülmények esetén megoldást jelenthet egy fűthető helyiség megléte, mely 

legalább 20 fő befogadására alkalmas. A 25 válaszadó közül pusztán 4 szolgáltató nem rendelkezik 

ilyen helyiséggel, a többi igen.  
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Oktatási intézményekkel való kapcsolatok feltárása, attitűd vizsgálat 

Fontosnak tartottuk feltérképezni, hogy a megkérdezett szolgáltatók közül hányan rendelkeznek már 

aktív, meglévő kapcsolattal bármely oktatási intézménnyel, hisz az oktatási intézményekkel való 

kapcsolat számos tapasztalatot is jelent hasonló mértékű programok lebonyolítása során. A 

megkérdezettek közül 15 szolgáltatónak már van meglévő kapcsolata oktatási intézménnyel, átlagosan 

1 vagy 2 intézménnyel, ebből 9 szolgáltató tervezi további intézményekkel is a kapcsolatfelvételt. A 

további 9 szolgáltatónak még nincs kapcsolata oktatási intézménnyel, de tervezi a jövőben. Egy 

szolgáltató nem adott választ erre a kérdésre. A 15 meglévő kapcsolattal rendelkező lovas szolgáltató 

iskolai lovas kultúra oktatás keretében végez együttműködést, legtöbben a délutáni szakkörök 

keretében (4 szolgáltató), osztálykirándulás során (3 szolgáltató) és 4 szolgáltató iskolai tanóra 

keretében (A válaszok esetén több lehetőség megadása volt lehetséges). A többi meglévő kapcsolattal 

rendelkező szolgáltató változó együttműködések keretében, és változó gyakorisággal valósítja meg 

iskolás gyerekek lovas oktatását. Előfordulnak heti, havi, tömbösített, egyéb rendszerességgel is. A 

válaszok kiértékelése nem minden esetben releváns az adott kérdéskörben, mivel sok esetben olyan 

szolgáltató is megválaszolta a kérdést, aki előzőleg nemleges választ adott az oktatási intézménnyel 

való együttműködésre. Hasonló a helyzet az iskolai csoportok korosztályára és méretére adott válaszok 

kapcsán is. Eltérő válaszok érkeztek a csoportok mérete esetében, itt megtalálható a 4–5 fős 

tapasztalattól függően a több száz fős csoport fogadásában szerzett tapasztalat is. Leggyakoribb válasz 

azonban a 15–20 fős csoportok fogadásában szerzett tapasztalat (6 szolgáltató).  

A Bejárható Magyarország tantárgyra vonatkozóan feltett kérdések kapcsán, miszerint hasznosnak 

tartják-e a tantárgy bevezetését, 22 szolgáltató találja hasznosnak, 2 egyáltalán nem hallott róla, 1 pedig 

fontosabbnak tartja az iskolai lovas kultúra oktatásra helyezni a hangsúlyt. 

A 25 szolgáltatóból 19-en nyilatkozták egyértelműen, hogy érdekli őket a tantárgy oktatásába való 

bekapcsolódás lehetősége, és 6-an nyilatkozták, hogy eddig nem hallottak róla, de érdekli őket a 

bekapcsolódás lehetősége. Egy szolgáltató sem jelezte, hogy nem tervezi a programba való 

bekapcsolódást. Mindenesetre a válaszok alapján érdemes felülvizsgálni a tantárgyról való tájékoztatás 

milyenségét. Célszerű lenne a program további népszerűsítése az érdeklődés felkeltése kapcsán. 

 

Vendégkör elemzése 

A megkérdezett szolgáltatók közül 12 esetben 30 fő alatt marad a jelenlegi rendszeres vendégkör, 11 

esetben 50–100 fő között mozog, 2 szolgáltató esetében pedig meghaladja a 100-at. Életkor szerinti 

megoszlás szerint a legnagyobb csoportot a fiatalkorú lovasok (10–17 éves korig) képezik, őket követi 

a gyermek korosztály (10 éves kor alatt). A felnőttek száma ehhez képest elenyésző. A válaszadók 

vendégkörének megoszlása szám szerint megközelítőleg: Gyermek korosztály kb. 360 fő, fiatalkorúak 

száma kb. 440 fő, a felnőtt korosztály nem éri el a 160-at. A szolgáltatást igénybevevők nem szerinti 

arányát tekintve 95% nő, 5% férfi. Ez arra enged következtetni, hogy ma Magyarországon a lovaglás, 

illetve a lovak iránt érdeklődök körét leginkább a gyermek és fiatalkorú lányok adják. A tananyag 

kidolgozásakor így érdemes figyelembe venni, hogy a tantárgy által felölelt 5–6–7–8. osztályos tanulók 

a leginkább érdeklődőek a lovak és a lovaglás iránt, viszont fontos lenne előtérbe helyezni a fiúk 

érdeklődésének a felkeltését, motiválttá tenni őket a tantárgy és a lovak iránt. 



 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

46 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 
 

A megkérdezések alapján az átlagos, alkalmankénti létszám, amit egy csoport kapcsán vállalni 

tudnak/kívánnak a legtöbb esetben 15–25 fő között mozog (14 szolgáltató), de pár esetben nagyobb, 

30–50 fővel is számolnak (5 szolgáltató). 

 

Költségek 

A kérdőív során felmérésre kerültek az egyes lovas szolgáltatások piaci árai is, hogy a későbbi tervezés 

során reális képet kapjunk a program költségigényeiről. A szolgáltatók válaszai alapján 30 perc 

futószárazás 1500 Ft-tól 3000 Ft-ig terjed, átlagosan 2000 Ft/fő. Az osztálylovaglás ára átlagosan 3000 

Ft/60 perc/fő. A tereplovaglás ára átlagosan 3000–3500 Ft/60 perc/fő. 
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Fókuszcsoportos- és mélyinterjú elemzés 
 

Módszertan  
A kutatás célja a „Bejárható Magyarország tantárgy lovas jármód specifikáció” tantárgy tantervbe 

illesztésének, annak módszertani- szakmódszertani hátterének biztosítása primer és secunder 

kutatásokkal és a hazai jó gyakorlatok feldolgozásával. A kutatás-fejlesztés célja egy hételemű kutatás 

megalkotása, lebonyolítása és értékelése, mely a Bejárható Magyarország kerettanterv 

implementációját, bevezetését, helyi alkalmazását hivatott segíteni, lovas jármód fókuszban. Célja a 

tantárgy bevezetésének szakmai, módszertani támogatása, melyet a tanulás-tanítási tartalom, 

módszertan és eszközök meghatározásán túl pedagógus továbbképzési programok megalkotásával 

kívánunk végrehajtani. 

 

Kutatásunk során a meglévő szakirodalmak mellett jó gyakorlatok beépítésével, szociológiai és 

pedagógiai kutatásokkal, valamint gyakorlati kipróbálással, jogszabályi kereteken belül kívánunk 

olyan innovatív oktatási tartalmakat létrehozni, melyek esetében a hangsúly a kompetenciafejlesztésen 

és a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazásán van. 

Cél a speciális helyzetekben, az iskola falain kívül is megszervezett tanulási–tanítási folyamat, az 

élményalapú tanulás és a tanórán kívüli tevékenységek szakszerű és hasznos támogatása, valamint a 

tanórán kívüli tevékenységek beépülése a tanórai folyamatba. 

 

A kutatás célja továbbá, hogy helyzetelemzéssel alátámasszuk és igazoljuk a tantárgy szükségességét, 

valamint igazolni tudjuk a tantárgy alkalmazhatóságát és a tanulói személyiségfejlesztésben betöltött 

szerepét, a tanulók személyes és szociális kompetenciafejlesztésének jelentőségét. Feltárjuk korábbi, 

kapcsolódó fejlesztések eredményeit, összegyűjtsünk, értékeljünk és integráljunk a tantárgyhoz 

kapcsolódó jó gyakorlatokat. Bebizonyítsuk, hogy a projekt alkalmas a tanulók ökoturisztikai 

szemléletmód formálására, a tantárgyi koncentrációval a tanulók ismereteinek komplex fejlesztésére. 

Célunk még továbbá, hogy feltérképezzük a pedagógusok, lovas szakemberek motivációját, 

véleményét a projektelemekkel kapcsolatban.  

A kvalitatív adatfelvételének módszere a kvantitatív kutatást kiegészítő fókuszcsoportos- valamint 

mélyinterjúk. A komplex adatfelvétel során – mely a fókuszcsoportos interjúkat, továbbá a 

fókuszcsoportot kiegészítő mélyinterjúkat is tartalmaz – ismeretet kapunk a célcsoport (lovas 

szakember, pedagógus) projektelemekkel kapcsolatos attitűdjéről, véleményéről, melyeket az 

összegzés során beépíthetünk a tantárgy szakmódszertani anyagaiba. 

A fókuszcsoportos interjúk esetében a kutatási tervben megjelölt valamennyi célcsoportot 

megkérdeztünk. Vagyis 5–6. osztályos nem testnevelő, 7–8. osztályos nem testnevelő, 5–6. osztályos 

testnevelő, 7–8. osztályos testnevelő és alsó tagozatos tanítókból összeállított csoportokat kérdeztünk, 

tehát összesen 5 fókuszcsoporttal készült interjú.  

A fókuszcsoportokból származó információk mélyebb megismerése érdekében 25 mélyinterjú készült 

valamennyi megjelölt célcsoport esetében 5–5 fővel, melyet a későbbiekben az interjúk elemzésénél 

ismertetünk. 
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Az interjúk elemzése: 
Az 5 fókuszcsoportos interjú nagyvárosi lakótelepi környezetben lévő, külvárosi és falusi környezetben 

működő iskolákban került felvételre. Az adatfelvétel különböző típusú általános iskolákat érintett: 

megyeszékhelyen működő általános és alapfokú művészeti iskolát, testnevelés tagozatú általános 

iskolát, kisvárosi nyelvi orientációjú intézményt, vidéki általános tantervű iskolát, és művészeti iskolát. 

Az iskolában tanító pedagógusok magyar, testnevelés, vizuális kultúra, földrajz, történelem, angol és 

matematika szakos felső tagozatos oktatók voltak.  

A megyeszékhelyen működő általános és alapfokú művészeti iskolában: biológia- testnevelés, 

matematika, nyelv, magyar-történelem, és ének szakos pedagógus válaszolt a kérdésekre. Ők 

mindannyian a felső tagozatban tanítanak. 

A nagyvárosi környezetben működő iskolában a fókuszcsoport tagjai többnyire testnevelők voltak, 1 

fő tanító (tanít a felső tagozatban, ahol a mindennapi testnevelés megvalósulását segíti elő), és 1 fő 

földrajz szakos pedagógus vett részt.  

A kisvárosi iskolai csoport tagjait magyar- történelem, nyelv, testnevelés, és vizuális kultúra szakos 

pedagógusok alkották. 

A falvakban történő adatfelvétel esetében az fókuszcsoportok tagjai nagyon heterogének voltak: 

testnevelők, magyar- történelem szakos, nyelvoktató, matematika szakos, ének és vizuális kultúra 

szakos pedagógusok és tanítók. 

Ezt foglalja össze az alábbi táblázat. 
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Helyszín nagyvárosi 

lakótelepi 

kisvárosi nagyvárosi falusi falusi 

Iskola általános és 

alapfokú 

művészeti 

kisvárosi 

nyelvi 

orientációjú  

testnevelés 

tagozatú 

általános 

általános 

tantervű 

általános és 

alapfokú 

művészeti 

Pedagógusok biológia- 

testnevelés, 

matematika, 

nyelv, 

magyar-

történelem, 

és ének 

szakos 

vizuális 

kultúra, 

magyar, 

történelem, 

nyelvszakos, 

tanító  

testnevelés, 

tanító, 

földrajz 

testnevelő, 

magyar- 

történelem 

szakos, 

nyelvoktató, 

matematika 

szakos, ének 

és vizuális 

kultúra 

szakos, 

tanító 

testnevelő, 

történelem, 

matematika 

szakos, 

vizuális 

kultúra 

szakos, 

tanító 

Létszám (fő) 6 6 6 6 6 

 

Az interjúkban 30 pedagógus vett részt, minden fókuszcsoportban 6 fő interjúalany válaszolt a 

kérdésekre. A pedagógusok átlagéletkora 45 év volt, a pályán eltöltött idejük pedig átlagosan 32 év. A 

szórásuk magas volt, találkoztunk 5 éve végzett pedagógussal és 40 éve tanítóval is. Mind a 

legfiatalabb, mind pedig a legidősebb pedagógus falvakban dolgozott. 

 

A továbbiakban a fókuszcsoportos interjú kérdéseinek alapján folytatjuk a válaszokra adott elemzést. 

 

Mit tud a Bejárható Magyarország (BMo) programról? 

A kutatásban résztvevő pedagógusok számára ez a program még ismeretlen volt, de az előzetes 

bejelentkezés után igyekeztek tájékozódni a programról. A pedagógusok többsége a program címéből 

feltételezte, hogy valamilyen típusú sporttevékenységgel és honismerettel függhet össze a program. 

Kiemelték, hogy mivel a kerettantervben prioritást élvez a testi és lelki egészségre nevelés, ezért 

kerülhetett előtérbe ez a típusú szabadidős tevékenység kidolgozása. Úgy értelmezték, hogy a tantárgy 

keretében öt járásmód kerülne bevezetésre – gyalog, kerékpárral, lovon, vitorlával és túrakenuval –, 

melyek alkalmasak lehetnek az ország bejárására. Örömmel vették, hogy a változatos mozgást igénylő 

jármódok megismertetése, a szabadidő mozgással történő kitöltésére való motiválás által igyekszik a 

program hozzájárulni a népesség egyre romló testi és mentális egészségi állapotának javításához, egy 

egészségesebb társadalom megteremtéséhez. 

A program segítségével a tanulók „testközelben és élményszerűen érzékelik és értik meg a 

környezetvédelem, az erdők és mezők védelmének szükségességét, a fenntarthatóságot”.  

Minden fókuszcsoport megemlítette, hogy a program olyan típusú interdiszciplináris és 

élménypedagógiai elemeket tartalmaz, mellyel hatékonyabb lehet az oktatás. Olyan helyekre juthatnak 

el a gyerekek, olyan részeit ismerhetik meg az országnak, amelyet másképpen aligha lenne 

lehetőségük. Az Észak-magyarországi régió tanulóira jellemző, a nagyvárosi gyerekekre pedig 

kifejezetten, hogy gyakran a saját településük határait sem lépik át, nem ismerik saját környezetüket. 
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A közvetlen tapasztalás során szerzett egyéni élmények alapján áll össze a fiatalokban a hazáról 

alkotott kép, alakul ki a lakóhely, majd a szülőföld ismerete és szeretete. 

A pedagógusok úgy gondolják, hogy ahol lehetőség van rá, ott megteremtik erre a feltételeket, de 

többen – leginkább a városban tevékenykedő pedagógusok – szkeptikusak a program megvalósítását 

illetően.  

 

Milyen jármódjairól hallott? 

A pedagógusok többsége öt jármódról is olvasott. Ezek a jármódok a következőek voltak: gyalogos, 

kerékpáros, lovas, vízi, túrakajak és vitorlás. 

 

A bevezetésének milyen korlátai vannak az Ön iskolájában? 

A pedagógusok egyértelműen megfogalmazták, hogy a program megvalósításához komoly 

infrastrukturális fejlesztésre és tárgyi feltételekre van szükség. A lakótelepi iskolák esetében problémás 

a lovas és a vízi közlekedés megvalósítása, valamint a lakótelepen nincs és a városban is kevés a 

kerékpárút. A vidéki és a kertvárosi iskolákban is hasonló problémákat vetettek fel, de ebben az esetben 

nagyobb lehetőséget láttak pl. a lovas jármód megvalósítására, habár kevés pedagógusnak volt a 

környezetében bármilyen lovardával kapcsolata. 

Mind a városi, mind pedig a falusi gyerekek viszonylag kevesen tudnak biztonságosan közlekedni. Ez 

azért van, mert egyik iskola sem rendelkezik kerékpárokkal és kevés család engedheti meg magának, 

hogy megvásárolja ezeket. 

A pedagógusok úgy látják, hogy a tanítványok többsége elkényelmesedett, a szülők nagy része autóval 

hozza és viszi a gyerekeket, akik nem szeretnek gyalogolni. 

A túrázás mint jármód a legkönnyebben megvalósítható számukra a Bükk közelsége miatt. Az 

osztálykirándulások alkalmával jelenleg is igyekeznek ezt kihasználni. 

 

Mi motiválja arra, hogy bevezessék az Ön iskolájában is a BMo tantárgyat? 

A pedagógusok mindegyike úgy látja, hogy a gyerekek keveset utaznak, közvetlen lakóhelyük 

környezetét és Magyarországot sem ismerik. A tanulmányi kirándulások során minden iskolában azt 

tapasztalják, hogy idegen környezetben a gyerekek nehezen alkalmazkodnak az új feltételekhez. 

Rosszul alkalmazzák a viselkedési normákat. A programmal a pedagógusok szerint lehetőséget 

biztosítanánk ennek a helyes elsajátítására. 

A kutatásban résztvevő pedagógusok mindegyike szerint a gyerekek fogékonyak az újra, újfajta 

mozgásformákra, sportágakra, szeretik a természetet és érdeklődnek a növények és állatok iránt, 

viszont az otthoni körülményeik jelenleg nem teszik lehetővé ezeket a szabadidős programokat. A 

leglelkesebbek a vidéki testnevelők és történelem szakos pedagógusok voltak. 

 

Hogyan képzeli el a bevezetését? Hogyan vezetné be a saját iskolájában? (Mikor lennének az 

órák, hol stb.?) 

Az Oktatási Hivatal terveiből is történt idézet a nagyvárosi lakótelepi pedagógusok részéről, mely 

szerint: „Ez a kerettanterv csak az első lépés ahhoz, hogy az iskoláknak átadjuk a programot, melyet 

jelenleg a szabadon tervezhető órakeret terhére vezethetnek be. A szabad órakeret azonban elég szűk 

lehetőséget ad, hiszen konkurál vele az emeltszintű oktatás, vagy más kiváló alternatív kerettanterv. 

Éppen ezért heti egy órára terveztünk, hogy az iskola gond nélkül megoldhassa a bevezetését, anélkül, 

hogy másról lemondjon. Abban az esetben, ha az adott iskolában a felsős évfolyam összes szabad 

órakeretét lefoglalja más tartalom, még mindig ott a lehetőség, hogy szabadidős tevékenységként része 

legyen az oktatásnak a Bejárható Magyarország kerettanterv. Legideálisabb esetben a tanórai 
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kereteket kiegészíti a kerettantervhez illeszkedő szabadidős tevékenység, ahol akár szakköri, akár 

sportköri foglalkozásként lehet a terepgyakorlatokat tervezni, mivel ez utóbbi esetben rugalmasabban 

lehet az idővel is bánni.” 

A tervekre reflektálva csak fokozatosan, kisebb csoportokban tudják elképzelni a program gyalogos 

jármódjának bevezetését, mert a tárgyi feltételek minden iskolában ehhez adottak. Amennyiben a 

kerékpárút tovább bővül a környéken, ehhez is szívesen csatlakoznak az intézmények. 

Az iskolában a felhasználható órakeret plusz egy óráját az angol két tanítási oktatás szaktárgyi óráinak 

megtartására, illetve a nyelvi csoport csoportbontására, testnevelésre és egyéb nem készség illetve 

interdiszciplináris oktatásra fordítják, mivel a szülők részéről erre van igény. Ezért, ha a program 

bevezetésre kerül, megvalósítását akkor tartják elképzelhetőnek, ha további plusz órákat biztosítanak, 

és ezeket az órákat tömbösítve, délután szabadidős programként tudnák megtartani. 

Szükségesnek tartják továbbá, a programban résztvevő pedagógusok túravezetői felkészítését. 

A kisvárosi és a vidéki pedagógusok projekt formában, illetve tömbösítve tudná elképzelni a program 

megvalósítását. 

 

A lovas jármód bevezetésének milyen korlátai vannak az Ön iskolájában? 

Mind a lakótelepen, a betonrengetegben, mind a falusi és a kertvárosi környezetben ez a program 

nehezen, vagy egyáltalán nem megvalósítható a pedagógusok szerint. A város szélén található 

lovardába az utazás anyagi források hiányában problémás, a szülőket ezzel terhelni a pedagógusok 

szerint nem lehet. A falvakban dolgozó kollégák is aggályukat fejezték ki a programmal kapcsolatban, 

mely szerint ha nincs a környéken lovarda – és a települések többségében nincs – akkor a lovardához 

történő utazásnak is vannak anyagi és időbeni korlátai is.  

Tudomásuk szerint a lovardák leterheltsége is elég nagy. A további csoportok fogadása korlátozott 

számban lehetséges csak. 

„A nemzeti lovaskultúra-oktatás főbb célkitűzései között a lovaskultúra, a magyar lovas hagyományok, 

a lovaglás gyakorlati alapjainak megismertetése, valamint a környezettudatos és egészséges életmódra 

történő nevelés szerepel.” Ezekkel a gondolatokkal a pedagógusok többsége teljes mértékben egyet ért 

és szívesen részt vennének benne, amennyiben például Szilvásváradon, Mezőhegyesen laknának. 

Szerintük esetleg egy-egy erdei iskola alkalmával olyan terepet lehetne választani, ahol lehetőség van 

kisebb csoportokban a program megvalósítására, de csak abban az esetben, ha a tanulók már 

rendelkeznek megfelelő lovas ismeretekkel, hiszen ha nem akkor a programban nem a bejárás, hanem 

maga a lovas oktatás fog jelentős szerephez jutni. 

 

Van-e az iskolának, vagy valamely pedagógusnak lovardával kapcsolata? 

A fókuszcsoportok tantestületeinek tagjai közül senki nem rendelkezik olyan kapcsolatokkal, amely 

lovardához, lovas oktatáshoz, lótartáshoz köthető. Természetesen esetleg igyekeznének a jövőben ilyen 

kapcsolatokat kialakítani, de a nagyvárosi és a kisvárosi pedagógusok is szkeptikusak voltak ezzel 

kapcsolatban. A falusi iskolákban dolgozó testnevelők voltak a legkezdeményezőbbek.  

 

Milyen tananyagtartalmat tartana hasznosnak, látna szívesen a BMo tantárgy keretében? 

A csoportok mindegyike a következőket vázolta fel: 

- kommunikációs ismeretek, önismeret fejlesztése 

- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

- térképismeret, túrajelzések megismerése,  

- az erdő szintjeinek megismerése, állat és növényvilága 

- természeti formák gazdagsága vizuális kultúrában 
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- motoros képességek sokoldalú fejlesztése 

- kerékpárok- és kerékpáros felszerelések helyes használata, KRESZ oktatás 

- elsősegélynyújtás 

- turisztikai ismeretek 

- természetvédelmi, környezetvédelmi szabályok 

- vízbiztonság, folyók, tavak veszélyei 

- vízi közlekedés szabályai 
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Milyen tananyagtartalmat tartana hasznosnak a lovas jármóddal kapcsolatban? 

A pedagógus fókuszcsoportok egyöntetűen a következőket vázolták fel: 

- a lótartással, a lovaglással kapcsolatos ismeretek 

- a lovaglás története 

- a ló mint biológiai lény, anatómiája, élettana 

- a lovaglás veszélyei 

- a lovaglás hatása testi- lelki fejlődésünkre 

 

Van-e egyéb észrevétele, javaslata a BMo tantárgy lovas jármódjával kapcsolatban, ami eddig 

nem került szóba?  

A pedagógusok nem tettek különösebb észrevételt és javaslatot a lovas jármóddal kapcsolatban. A 

városi pedagógusok kivitelezhetetlennek érzik ennek a jármódnak a megvalósulását. 

Megjegyzésképpen hozzátették át kell gondolni a bevezetést, és a megfelelő infrastrukturális 

feltételeket biztosítani kell, ami jelenleg nem elérhető, a szülőkre pedig nem lehet számítani. 

 

A fókuszcsoportokból származó információk mélyebb megismerése érdekében 25 mélyinterjú készült, 

valamennyi megjelölt célcsoportból 5–5 fővel9. Az interjúkba bevont személyek nem voltak tagjai a 

fókuszcsoportos interjúknak. Ebben az esetben is a kérdőívekből kapott információk hátterének 

mélyebb feltárása a cél. Vagyis az, hogyan ítélik meg a BMo-t. Milyen feltételek szükségesek a 

bevezetéséhez, a pedagógusok mennyire tartják hasznosnak, mit várnak tőle, milyen támogatásra van 

szükségük a bevezetéshez. Kiemelten kezeltük a lovas jármódot, arról mi a véleményük, milyenek a 

bevezetés lehetőségei. 

 

Bemutatkozás (szakmai: milyen iskolában tanít, milyen településen, mely osztályokban, milyen 

tantárgyakat) 

Az interjúkba bevont pedagógusok közül 8 fő megyeszékhelyen, 9 fő kisvárosban és 8 fő községben 

tanít. A mintakiválasztást a kutatási tervnek megfelelően próbáltuk megvalósítani, de a gyakorlatban a 

pedagógusok többsége nem korlátozódik egyes évfolyamokra, hanem a különböző tantárgyak esetében 

pl. az egész felső tagozatban érdekeltek az adott tantárgy vonatkozásában, így a csoportok között van 

némi átfedés. („Abaúj térségében egy kis faluban, aminek a lélekszáma kb. 1000 fő. Ebben az iskolában 

én tanítom a testnevelés tantárgyat minden felső évfolyamon tehát ötödiktől, nyolcadik évfolyamig.”) 

Ennek megfelelően a mintában 10 testnevelő található, akik többnyire 5–8. évfolyamon érdekeltek a 

tantárgy oktatásában, 3 nyelvtanár (angol és német), 2 matematika oktató, 3 történelem-magyar szakos 

és 2 fő biológia-kémia szakos pedagógus. A mintába bevontunk még 5 fő tanítót is, akik a felső 

tagozatos diákok oktatásába is bekapcsolódtak. A nyelvoktató pedagógusok közül 1 fő alsó tagozatban 

is tanít. A tanítók között találhatóak játék- és szabadidő-szervező és rajzszakos pedagógusok is. Az 

interjúalanyok közül felülreprezentáltak a nők, hiszen a 25 főből 21 nő és csupán 4 férfi szerepel. Ez 

az arány tükrözi a pedagógus pálya elnőiesedését is.  

                                                           
9 5–6. osztályos nem testnevelő, 7–8. osztályos nem testnevelő, 5–6. osztályos testnevelő, 7–8. 

osztályos testnevelő és felső tagozatban is oktató tanítókkal. 
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Az iskolatípusok szerint az interjúalanyok több mint fele egyházi fenntartású iskolában tanít, 5 fő 

testnevelés tagozatú iskolában, további 5 fő nyelvi orientációjúban és a többiek általános tantervű 

iskolákban. 

A pedagógusok átlagosan 20 éve vannak a pályán, de szórásuk magas, mert találkoztunk 4 éve tanító 

és 38 éve tanító pedagógussal is.  

 

Mit tud a Bejárható Magyarország (BMo) programról? 

A pedagógusok többségéhez igen kevés információ jutott el a programról, nem sokat hallottak róla. 

Információik szerint a természetjárás és a testmozgások nagy szerepet kapnak benne. A kisvárosban 

dolgozó pedagógusok közül fogalmazták meg többen, hogy szerintük a program „Célja az egészséges 

életmód megismertetése, annak elsajátíttatása a gyermekekkel, megmutatni, hogyan lehet igényesen 

eltölteni a szabadidőt. Cél továbbá még a turizmus fejlesztése, sokszínűbbé tétele is.” 

A megyeszékhelyen dolgozó reál tantárgyakat oktató pedagógusoknak van a legkevesebb információja 

a programról. Az itt dolgozó pedagógusok nem hallottak még egyáltalán a programról. A 

kisvárosokban és a falvakban dolgozók között közel azonos arányban vannak azok, akikhez már 

valamilyen módon eljutott a programról szóló információ. Leginformáltabbak a testnevelők. 

 

Milyen jármódjairól hallott? 

A gyalogos jármódot említették leginkább azok a pedagógusok, akik valamilyen információval 

rendelkeztek már a programról. A gyalogos jármód után legtöbben a kerékpáros jármódot említették, 

majd közel azonos arányban a lovas és vízi jármódot. A víz közelében dolgozó testnevelők és a 

szabadidő szervező említette a leginkább a vízi jármódot. 
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A bevezetésének milyen korlátai vannak az Ön iskolájában? 

A városokban (megyeszékhely és kisváros) dolgozó pedagógusok többségének véleménye szerint a 

legtöbb iskolában rengeteg akadályba ütközne ennek a tárgynak a bevezetése. Egyrészt felmerül az a 

kérdés, hogy hol és mikor is tartanák ezeket az foglalkozásokat. Leginkább a testnevelők érezték 

magukénak a programot, és mondták, hogy leginkább a testnevelés tantárgy keretein belül lehetne 

megvalósítani. Minden pedagógus egyöntetűen mondta, hogy nincsenek meg a bevezetéshez szükséges 

megfelelő eszközök, és nem látják annak a lehetőségét, hogy ezeknek a forrását biztosítsák. Szaktól és 

helységtől függetlenül, többen mondták, hogy az ilyen típusú foglalkozást esetleg magániskolákban 

tudják elképzelni, ahol erre megvan a megfelelő keret és természetesen a tantárgy megtartásához 

szükséges kompetens szakemberek. A városban dolgozó pedagógusok komoly aggályukat fejezték ki 

a városi gyerekek utaztatása miatt. 

A vidéki településeken dolgozók is könnyebb helyzetben vannak, hiszen a természet sokkal elérhetőbb 

közelségben van számukra. Gyalogos túrákat lényegesen könnyebben lehet szervezni a település 

környékén és túl, nagy szaktudás sem kell hozzá, tehát bármilyen pedagógus egy kis felkészültséggel 

vezethet rövidebb–hosszabb túrákat. A pedagógusokban kérdésként merült fel, hogy milyen 

időintervallumban kellene gondolkodniuk a foglalkozásokat illetően. Ezekhez a foglalkozásokhoz 

nemcsak pedagógusokra, hanem kísérő pedagógusokra is szükség van, amit jelenleg a fenntartó kevés 

helyen biztosít. A pedagógus asszisztensek jelenlétéről csak a hátrányos helyzetű települések egyházi 

iskolái számoltak be.  

A pedagógusok szerint a jármódok esetében figyelembe kell venni az iskola földrajzi elhelyezkedését, 

hiszen pl. egy Tisza-parti iskolában könnyebben meg lehet tartani egy vízi jármód foglalkozást, mint 

egy olyan helyen, ahol nincs megfelelő folyó vagy tó. A pedagógusok feltették azt a kérdést, hogy 

lehet-e majd esetleg választani a jármódok közül, mert véleményük szerint „minden iskolában nincs 

lehetőség az összes jármód megtartására”. A városi iskolákban, továbbá azokban az iskolákban, 

aminek közelében nincs víz, a vízi jármód szerintük nem megoldható, többek szerint teljesen 

elérhetetlen, mert nincs meg hozzá a földrajzi környezet, és hiányzik az anyagi forrás és szakember is.  

A kerékpáros jármódot már lényegesen több pedagógus helyezte előtérbe, de itt is megjegyezte a 

pedagógusok mindegyike, hogy ehhez „legalább 25–30 teljesen felszerelt, a KRESZ előírásainak 

megfelelő kerékpár kellene az iskolának”, melyek forrását nem látják biztosítottnak. 

A lovas jármód esetében úgy gondolják, hogy „nem árt, ha van a közelben lovarda, ami aztán nincs 

minden faluban sőt, és e mellett persze itt már szakember közreműködésére is szükség van”. Ezeket a 

gondolatokat nemcsak a városban dolgozó pedagógusok vetették fel, hanem a falvakban tanítók is, 

függetlenül a tanított szaktól.  

A pedagógusok többsége szerint „csak a gyalogos jármód kivitelezhető az eszközök hiánya miatt”. 

Minden pedagógus egyöntetű véleménye, hogy a program bevezetésének anyagi korlátai vannak, mert 

„ha jól kiképzett vagy átképzett szakemberek biztosíthatóak, kísérő tanárok mindenképpen, akik ezekre 

a túrákra esetleg lovagolni vagy vízi túrára elkísérik a gyerekeket, ezeket meg lehet oldani. Itt, hogy 

országosan anyagi forrást kell biztosítani.” 

 

Mi motiválja arra, hogy bevezessék az Ön iskolájában is a BMo tantárgyat? 

Főleg a falvakban és kisvárosokban tanító pedagógusok tartják jó ötletnek a programot, hiszen úgy 

gondolják, hogy a gyerekek többet lennének a természetben, megismerkedhetnek a vadon élő 
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állatokkal, növényekkel. „A programmal egy tudatosabb természetbarát felnőttekké válhatnak, amit a 

későbbi életükbe és a családjuk életébe is beépíthetnek. Maga a foglalkozás is kötetlenebbnek hangzik 

és biztos a gyerekek is élveznék. Másrészről lehet, hogy még nagyobb felelősséget ró a pedagógus 

vállára, hiszen a tanulók biztonsága az első”. 

Minden pedagógus üdvözli a program komplexitását, amelyet összehasonlítottak az erdei iskolákéval. 

Ezek szerintük nagyon jól működnek. Akár lóval, akár gyalog, akár vízen megismerhető 

Magyarország, és egy ilyen túra során számos tárgynak az óraanyagával megismerkedhetnek 

Magyarországgal és mindemellett mozgással párosulva figyelhetnek az egészségükre és a mindennapi 

testnevelést is ki lehet ezzel váltani. (A jelenlegi szabályozási környezet ezt nem teszi lehetővé. – 

szerk.) Jelenleg a vidéki iskolák többségének nehézséget okoz az is, hogy nincs elég tornatermük vagy 

nincsenek eszközeik. Leginkább a városi iskolákban dolgozó pedagógusok vetették fel, hogy projekt 

módszer formájában tudnák elképzelni ennek a tárgynak a bevezetését, mely szerint pl. tömbösítve, 

mert „sokféle tantárgyat is érint és ez egy nagyon jó komplex dolgokat, mint ugye sok esetben ezt 

hangsúlyozzuk, hogy a tantárgyi kapcsolatok meglegyenek, hát ebben aztán megvannak a tantárgyi 

kapcsolatok”. 

 

Hogyan képzeli el a bevezetését? Hogyan vezetné be a saját iskolájában? (Mikor lennének az 

órák, hol stb.?) 

A pedagógusok többsége nem tudja, hogy hogyan lehetne ezt bevezetni. Szerintük a gyalogos túrákat 

könnyű ugyan megszervezni csak fontos, hogy legyen a környéken látnivaló, nevezetesség, kulturális 

örökség, túra útvonalak, esetleg tanösvények, minden, amire a gyerek figyelmét fel lehet hívni és fontos 

a tudás szempontjából. Viszont az időre való tekintettel csak a projekt formában történő bevezetést 

tartják lehetségesnek, mert „így is sok órája van a gyerekeknek és más tantárgy rovására én szerintem 

nem mehet, még ha a környék alkalmas is lenne ennek megtartására”. 

Minden pedagógus említette, hogy a mindennapos testnevelés beillesztése is nagy problémát okoz a 

heti órarendekbe, nemhogy egy ilyen jellegű tantárgy.  

 

A lovas jármód bevezetésének milyen korlátai vannak az Ön iskolájában? 

Helységtől függetlenül mondta a pedagógusok közel ¾-e, hogy mind a faluban, mind a kisvárosban, 

mind pedig a megyeszékhelyen kevés vagy nincs is ló, mely elsődleges korlátnak számít. A szomszéd 

helységbe, vagy a városszélre történő utaztatás komoly problémát vet fel. A finanszírozási 

problémákon túl a szakember hiányt is felvetették korlátként.  

A pedagógusok ¼-e mondta, hogy számukra ez nem jelentene problémát, mert van a közelükben 

lovarda, de még ők is felvetették a finanszírozási, anyagi problémákat. 

 

Van-e az iskolának, vagy valamely pedagógusnak lovardával kapcsolata? 

A pedagógusok közel ¾-e mondta, hogy nincs sem nekik, sem pedig az iskolának kapcsolata 

lovardával. A pedagógusok ¼-e mondta, hogy számukra ez nem jelentene problémát, mert van a 

közelükben lovarda.  

 

Milyen tananyagtartalmat tartana hasznosnak, látna szívesen a BMo tantárgy keretében? 
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Gyalogos jármód esetében egyöntetű a térképolvasás, iránytű és tájoló használat, térképjelek ismerete, 

túraútvonalak jeleinek ismerete, és minden olyan információ, amit a kullancsokról tudni kell. 

Lényeges, hogy a tanuló megtanulja milyen felszerelés szükséges a túrázáshoz. 

Vízi jármód esetében a kajak, kenu, csónak alapvető ismeretei – beülés, evezés, irányítás, borulások és 

természetesen a vízi KRESZ elsajátítása. Vízi élőhelyek megismertetése. 

Kerékpáros jármódnál pedig a kerékpár felszerelése, KRESZ ismereteknek az elsajátítása. 

A természetismeret tárgyakat oktatók szerint, akár a biológiát, a földrajzot, de még a kémiát is be 

lehet csempészni pl. egy–két víztisztaság méréssel. A történelmi ismereteket is mindenképpen 

bővíteni lehet. 

 

Milyen tananyagtartalmat tartana hasznosnak a lovas jármóddal kapcsolatban? 

A lovas jármódnál az alapvető lovas és lovagló ismeretek, ellenőrzött körülmények között történő 

lovaglás vezetve és önállóan, majd terepen. Erdei élőhelyek megismertetése. Lehetőség nyílik a régi 

magyar lovas szokások megismerésére, a történelmi, hagyományőrző ismeretek elsajátítására.  

A természettudományok oktatásánál a pedagógusok szerint nagyon hasznos lehet, de „akár 

irodalommal is lehet kapcsolni, vagy a háborús vagy harci versekkel, vagy szabadságharcos 

versekkel, történetekkel”. Nagyon hasznos lehet még az ének-zene, a rajz,  a térlátás a vizuális 

kultúra, a testnevelés és sport esetében is.  

 

Van-e egyéb észrevétele, javaslata a BMo tantárgy lovas jármódjával kapcsolatban, ami eddig 

nem került szóba? 

Több pedagógus megemlítette, hogy „nem szabad ebbe rögtön fejest ugrani, mint jó néhány dologba, 

ami most a pedagógiai szektorban történik”. Úgy gondolják, hogy ki kell próbálni mindenféleképpen, 

de pl. 10–15 iskola részvételével, úgy hogy a leghátrányosabb falutól kezdve a legmodernebb iskolák 

érintve legyenek, aztán meglátják hogyan működik. 
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Összegzés 
Az iskolaigazgatóknak és a tankerületi vezetőknek kiküldött kérdőív hasonló tematikára épült.  

Azt mondhatjuk mindkét célcsoport fontosnak minősítette az általunk vizsgált valamennyi tényezőt a 

továbbképzések vonatkozásában. Vagyis fontos a 

 gyakorlat-orientált képzés, 

 használható tudás, 

 széles kompetencia-tár, 

 a képzettséggel megoldható legyen a mindennapos testnevelés feladata, 

 képző hely közelsége, 

 képző hely hírneve, 

 tananyaggal való ellátottság. 

 

Egyedül a modern trendek az oktatásban tényezőt ítélték kevésbé fontosnak. 

Az élethosszig tartó tanulást a legtöbben nagyon fontosnak tartották. Összességében a tankerületi 

vezetők ezt a tényezőt is fontosabbnak tartják, mint az iskolaigazgatók. 

Szignifikánsan többen válaszolták azt, hogy igen, tervezik a BMo bevezetését az igazgatók közül. 

Hasonlóan vélekedtek a tankerületi vezetők ennek hasznosságáról. 

Ha azt vizsgáltuk, mely jármódot vezetnék be, illetve melyiket tartanák hasznosnak bevezetni, akkor 

meglepően magas a lovas jármód említési aránya, akár más jármódokkal együtt is említve.  

A pedagógusok fontosnak ítélték a jövendő BMo tanárok vonatkozásában gyakorlatilag valamennyi 

vizsgált tényezőt. Vagyis fontosnak tekintik, hogy az adott jármódban rendelkezzen sportolói múlttal 

és szakmai előképzettséggel. Azt is fontosnak tartják, hogy testnevelő tanári végzettséggel, vagy tanító 

testnevelés műveltségterülettel rendelkezzen. Csak közepesen ítélik fontosnak, hogy a BMo tárgy 

oktatásához leginkább kapcsolódó szakos (földrajz, biológia, történelem,) végzettséggel rendelkezzen. 

Fontosnak ítélik a pedagógusok, hogy legyen felső tagozatos oktatási tapasztalata a leendő BMo 

tanárnak. Végül mindenképpen fontos, hogy legyen táboroztatási és túravezetési tapasztalata, vagy 

erdei iskolák vezetésében szerzett tapasztalata a BMo tanároknak. 

A BMo tantárgyról a következőképpen vélekednek:  

Jellemző a BMo-ra, hogy komplex ismeretanyagot tartalmaz. Igen jellemzőnek ítélik, hogy 

gyakorlatorientált, vagyis azt várják tőle, hogy az legyen. Az elméleti ismeretek átadását változatos 

eszközök és módszerek segítségével valósítsa meg. Egyértelműen elvárják a BMo-tól, hogy ne a 

szokásos tanár-tanuló interakcióban valósuljon meg, mely motiválóbb a gyerekeknek az ismeretek 

elsajátítására. Elvárják, hogy élménypedagógiai elemekkel operáljon. Azt gondolják, hogy kiválóan 

alkalmas a tanulók kognitív, szociális és személyes kompetenciáinak fejlesztésére. Erősen elvárják, 

hogy ne a négy fal között, hanem terepen valósuljon meg. Hangsúlyosan várják, hogy a természet 

védelmének és megszerettetésének, az ökoszemlélet formálásának egyik hatásos eszköze legyen. Úgy 

gondolják, hogy a BMo keretében a szabadidős sportok széles tárházával ismerkedhet meg a tanuló. 

Kiválóan alkalmas eszköznek tartják a testi és lelki egészség fejlesztésére. A szocializációt is segíti. 

Fontosnak gondolják szerepét a kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésében. 

Egyértelműen jó szemléletformáló eszköz, a gyermekek érzelmeire is hat. Többnek gondolják, mint 
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egyszerű testnevelés óra. Az összes felső tagozatos klasszikus tantárggyal vannak kapcsolódási pontjai 

elgondolásuk szerint. Az új tudás átadásában, elmélyítésében nagy a szerepe. Jellemzőnek gondolják, 

hogy a kötelező tárgyakhoz kapcsolódó tudástartalmak részben kiegészítik az ott megjelenő 

ismereteket, más-más nézőpontból világítják meg és mélyítik el azokat, így nyújtva többlettudást a 

tanulók számára. Kicsit meglepő módon igen alkalmasnak tartják az intézmény arculatának alakítására. 

Nagyon jellemző a BMo-ra a pedagógusok szerint, hogy hazánk turisztikai attrakcióival 

ismerkedhetnek meg a tanulók. 

Tömbösítve tartanák a leghatékonyabbnak a BMo oktatásának megvalósítását. Egy erősen 

gyakorlatorientált tantárgyként tekintenek a BMo-ra. 

A pedagógusok majd 40%-a a szabadon felhasználható órakeret terhére történő bevezetést tartja a 

leghasznosabbnak. Ez vág egybe az aktuális jogszabályi háttérrel is. Ha ehhez hozzávesszük még azt 

a 32%-ot, akik mind a szabadon felhasználható órakeret terhére, minda a kötelező testnevelés órák 

keretében el tudják képzelni, akkor igen magasnak, több, mint 70%-nak tekinthetjük a jogszabállyal 

harmonizáló bevezetésre voksolók arányát. 

40%-nál többen tudnak olyan kollégáról, akinek van lovas tapasztalata. Ez pedig magasabb, mint az az 

arányszám ahány iskolában lehetőséget látnak a lovas jármód bevezetésére. 

A pedagógusok, az igazgatók és a tankerületi vezetők egyarántfontosnak tartják az élethosszig tartó 

tanulást. 

Arra vonatkozóan, hogy mit tanulnának szívesen a BMo-hoz kötődő képzés során, sok ismeretkört 

jelöltek meg. A legjellemzőbbek: tájékozódás, túrázás, hazánk turisztikai attrakciói, turizmusföldrajzi 

aspektusai, új trendek, irányzatok az iskolai oktatásban, élménypedagógia, iskolaegészségtan, 

prevenció. 

Továbbképzésen akkor vennének részt szívesen a BMo, vagy bármi más vonatkozásában, ha az 

ingyenes lenne. A továbbképzéssel szemben elvárásként fogalmazódott még meg a gyakorlat-

centrikusság, a földrajzi közelség, valamint a piacképes és új ismeretek megszerezhetőségének igénye. 

Mind a két interjú típus esetében (fókuszcsoport és mélyinterjúk) a pedagógusok üdvözölték a 

programot, annak újszerűségét.  

Minden pedagógus megemlítette, hogy a program olyan típusú interdiszciplináris és élménypedagógiai 

elemeket tartalmaz, mellyel hatékonyabb lehet az oktatás. Olyan helyekre juthatnak el a gyerekek vele, 

olyan részeit ismerhetik meg az országnak, amelyet másképpen aligha lenne lehetőségük. 

A pedagógusok nem ismerték előzőleg a programot, az interjúk felvétele előtt próbáltak tájékozódni, 

de így is csak kevés információ jutott el hozzájuk a programról. Információik szerint a természetjárás 

és a testmozgás nagy szerepet kap benne.  

A kisvárosban dolgozó pedagógusok közül fogalmazták meg leginkább, hogy szerintük a program 

„Célja az egészséges életmód megismertetése, annak elsajátíttatása a gyermekekkel, megmutatni, 

hogyan lehet igényesen eltölteni a szabadidőt. Cél továbbá még a turizmus fejlesztése, sokszínűbbé 

tétele is.” 

A program esetében 4 jármódot említettek (gyalogos, lovas, kerékpáros és vízi), de szerintük mind a 

földrajzi környezet, mind pedig az anyagi lehetőségek, infrastruktúra és a szakemberhiány miatt csak 

a gyalogos jármód az, ami kevés problémával megvalósítható. A lovas jármód esetében sem 
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infrastruktúra, sem szakember, sem lovarda nincs, így ennek a jármódnak a megvalósítását kevésbé 

tartják lehetségesnek. A jármód esetében a falvakban dolgozó testnevelők voltak a leglelkesebbek. 

A városokban (megyeszékhely és kisváros) dolgozó pedagógusok többségének véleménye szerint a 

legtöbb iskolában rengeteg akadályba ütközne ennek a tárgynak a bevezetése. A pedagógusok szerint 

csak a projekt módszer esetében lehet ezt a programot megvalósítani. A kisvárosi és a vidéki 

pedagógusok a projekt forma mellett a tömbösítést tudnák elképzelni a program megvalósítását 

illetően. 

Minden pedagógus egyöntetűen azt mondta, hogy nincsenek meg a bevezetéshez szükséges megfelelő 

eszközök, és nem látják ennek a lehetőségét, ezeknek a forrását. Szaktól és helységtől függetlenül, 

többen mondták, hogy az ilyen típusú foglalkozást esetleg magániskolákban tudják elképzelni, ahol 

erre megvan a megfelelő anyagi keret és természetesen a tantárgy megtartásához szükséges kompetens 

szakemberek. A városban dolgozó pedagógusok komoly aggályukat fejezték ki a városi gyerekek 

utaztatása miatt is. 

A vidéki településeken dolgozók úgy érzik, könnyebb helyzetben vannak, hiszen a természet sokkal 

elérhetőbb közelségben van számukra. Gyalogos túrákat lényegesen könnyebben lehet szervezni a 

település környékén és túl, nagy szaktudás sem kell hozzá, tehát bármilyen pedagógus egy kis 

felkészültséggel vezethet rövidebb-hosszabb túrákat. Ezekhez a foglalkozásokhoz nemcsak 

pedagógusokra, hanem kísérő pedagógusokra is szükség van, amit jelenleg a fenntartó kevés helyen 

biztosít. A pedagógus asszisztensek jelenlétéről csak a hátrányos helyzetű települések egyházi iskolái 

számoltak be.  

A pedagógusok szerint a földrajzi és infrastrukturális feltételeknek megfelelően nem minden jármód 

együttes bevezetése lenne célravezető. 

A városban dolgozó pedagógusok lényegesen szkeptikusabbak a programot illetően, mint a 

kisvárosban és falvakban dolgozó pedagógusok. A pedagógusok egyöntetű véleménye, hogy a 

program még átgondolásra szorul, ki kell próbálni a tényleges bevezetés előtt.  
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Ajánlások 
 
A BMo Lovas jármód egy speciális terület az iskolák számára, ezért azt gondoljuk, hogy sok segítséget 

kell adnunk a pedagógusoknak, hogy minél közelebb kerüljön hozzájuk ez a terület. 

A kutatás több rétegében kiderül, hogy a pedagógusok nagyon újszerűnek és hasznosnak látják a BMo 

Lovas jármód tantárgyat, mind a komplex tananyagtartalom, mind a ló és az ehhez kapcsolódó 

ismeretek, tevékenységek alkalmazása tekintetében. A komplex ismeretszerzés innovatív eszköze ez, 

amihez szeretnénk megfogalmazni megvalósítható módszertant, reális lehetőségeket. 

A műveltségtartalom elsajátítása tanórai és tanórán kívüli rendszerben gondolkodik, tervez. 

Szervezhető 45 perces időkeretben is, de a tartalomtól függően lehet hosszabb idő is a feldolgozása. A 

tartalom lehetőséget ad mindig a tevékenységhez kapcsolódáshoz. 

Kiemelt figyelmet fordítsunk a foglalkozások idején a tanulók motiválására minden 

tevékenységformánál, a foglalkozás minden részében. 

A ráhangolódás, a fejlesztés és az összegző résznél a játék, önkifejezés, kreativitás, az egyéni 

képességek fejlesztése legyen a vezérfonal. A foglalkozás /a tanulás/ szervezésénél a differenciálás, a 

kooperatív módszer, projektmódszer, csoportmunka, páros feladatok, a játék, a versengés lehetőséget 

biztosít, hogy ne a hagyományos módon sajátítsák el az ismeretanyagot, műveltségtartalmat. A tanulók 

testközelben és élményszerűen, észrevétlenül szerezzenek ismereteket. 

Változatos munkaformák alkalmazásával nem csak érdekessé tehetjük a foglalkozásokat, de ez által 

lehetőséget adunk a gyermekek tudásának előhívására, eddigi ismereteik felelevenítésére az adott 

műveltségtartalom, a tanulók egyéni képességeinek figyelembevételével.  

A BMo műveltségtartalmának elsajátításánál a feladat meghatározásaink legyenek egyértelműek, 

rövidek, minden esetben építsen a tanulók kreativitására. A gyermek fejlesztésére, tevékenység 

közbeni tanulására törekedjünk. Erre kiváló lehetőséget biztosít a változatos természet közeli 

körülmények közötti ismeretszerzés, tapasztalás és változatos körülmények közötti kipróbálás, 

alkalmazás. A BMo tanár feladata a sikerélmény biztosítása, a motiváló, serkentő értékelés. Az 

ellenőrzés legyen folyamatos, kapjon hangsúlyt a tanulók önellenőrzése, önértékelése is. 

 

A BMO lovas jármód tanári pedagógiai segédletei 

 

- évfolyamonkénti lovas jármód tematika 

- óravázlatgyűjtemény 

- modulajánlás - tematika 

- modulvázlatok 

- projektnapok 

- tanulói munkafüzet  

- tanári kézikönyv 

- értékelési útmutató / félév, év vége/ 

 

Személyi feltétel 

 

- gyermekközpontú, a BMo iránt érdeklődő és elkötelezett pedagógusi magatartás, amely tevékeny, 

alkotó módon hat a gyermekre 

- kreatív, a korszerű oktatási módszerekre, innovációra nyitott pedagógus 

- megértő, a tanulókkal együttműködő pedagógus 

- nyitott, kellően motivált pedagógus 
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Tárgyi feltételek 

 

Taneszközök alkalmazása: 

- munkafüzet 

- IKT – eszközök, számítógép, lap-top, interaktív tábla, projektor, okos telefon, pendrive,  

- digitális térkép 

- műveltségtartalmakhoz kapcsolódó aktuális, a tanár és a jármód szakember által biztosított 

szemléltető eszközök, stb. 

- lovagláshoz kapcsolódó infrastruktúra (az iskola feladata nem az infrastruktúra biztosítása hanem a 

kapcsolatfelvétel a megfelelő lovardával) 

- ló 

- lovas felszerelések 

 

A BMO lovas jármód műveltségtartalmának modulrendszerben való feldolgozás előnyei: 

 

- a műveltségtartalmak egymásra épülnek, így lehetőséget adnak a témák összevonására, 

tömbösítésére, átjárhatóságára 

- a műveltségtartalmak szakaszokra bonthatók, rugalmasan kezelhetők 

- így magában rejti a modulrendszerű oktatást, melynek előnye, hogy ugyan azt a készséget több 

oldalról is tudjuk fejleszteni – /BMO célja a természet közeli, tevékeny ismeretszerzés/ 

- a műveltségtartalmak modulrendszerben történő elsajátítása, előnyben részesíti a 

tevékenységközpontú, játék közbeni oktatást, fejlesztést – a tanulók egyénre szabott 

tevékenykedtetését az önkifejezést 

- ezért az a modulvázlatokban jelentős szerepet kapnak a szituációs játékok, logikai készséget és 

kreativitást fejlesztő játékok, feladatok 

- ezt próbáljuk egy kölcsönösen egymásra ható tanítási - tanulási módszerrel végezni, amely interaktív, 

munkacsoportokban végzett tevékenység / kooperatív tanulási forma/ által valósul meg 

- a személyiség és a magatartás formálásában meghatározó az aktivitás, a tanulók bevonása a 

tevékenységek előkészítésébe, lebonyolításába, biztosítja motiváltságukat, érdeklődésük fenntartását – 

a változatosság, a változatos körülmények, változatos módszerek aktivitásra késztetik a gyermeket 

- a BMo Lovas jármód megvalósítását olyan iskolákban javasoljuk bevezetni, ahol van a közelben 

regisztrált, legálisan működő, minimálisan 3 patkós lovarda. A településen élő vállalkozók kapcsolata 

az iskolával, mindenképpen a hálózatosodást szolgálja. A helyi közösségekben a partneri kapcsolatok 

kialakítása a lovarda és az iskola között, mindenképpen a lokálpatriotizmust erősíti. A lovardába való 

kijutás az első turisztikai elem, ami a helyi turisztikai értékek erősödését szolgálja 

- lovas gyakorlat jártasság szintű elsajátítása. A kutatás során, amikor a pedagógusok meghallották a 

Lovas jármód kifejezést, rögtön egy gyakorlatias tantárgy jutott eszükbe. Nem elválaszthatatlan a 

Bejárható Magyarország ökoturisztikai szemléletétől a gyakorlatiasság, a mozgás. Ezért azt ajánljuk, 

hogy a gyermek a tananyag elsajátítása során ismerkedjen meg a lépés, ügetés jármódokkal, a 

lovaglással kapcsolatos általános információkkal a gyakorlatban 

- A tantárgyat a komplex ismeret feldolgozás jellemzi. Ebben az újszerű megközelítésben is meg kell 

találnunk a leggyakorlatiasabb megoldásokat.  

„A gyermek tanulási technikái között a tehát valójában a megismerő folyamat során összetett 

eljárásokból, eljárásrendszereinkből épülnek fel tanulási stratégiáink, amelyek nem csak az 

információfeldolgozásban lehetnek segítségünkre, hanem az ismeretek hétköznapi életünkben való 
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alkalmazásában is. Összességében elmondható, hogy a tanulási stratégiák a problémamegoldó 

gondolkodás kialakulásában játszanak fontos szerepet.” (Szitó Imre, 2005.) Minél több ismeretet, 

minél gyakorlatiasabban sajátítsuk el, amelyeket később a valódi életben is tud alkalmazni.  

 

A  BMO lovas jármód program sajátossága 

 

- támogatja az új elvek mentén átszervezendő köznevelés elgondolásait,  

- az iskolákban a szabadon tervezhető órakeret terhére vezethetik be a felsős évfolyamokon, 

- prioritás a testi és lelki egészségre nevelés, 

- változatos mozgást igénylő jármódok megismertetése, 

- a szabadidő, mozgással történő kitöltésére való motiválás által igyekszik hozzájárulni a népesség 

egyre romló testi és mentális egészségi állapotának javításához, egy egészségesebb társadalom 

megteremtéséhez, 

- természetjárás megszerettetése eszközt ad a fiatalok kezébe, 

- lépésről-lépésre ismeri meg az ember az országot, s közben önmagát, 

- a sokféle élménymozaikból áll össze az egyénben a hazáról alkotott kép, 

- alakul ki a lakóhely, majd a szülőföld ismerete és szeretete, 

- hazai tájhoz, a magyar néphez, múltunk és jelenünk értékeihez való ilyetén kötődés révén erősödik a 

nemzeti öntudat, a hazafiasság érzése, 

- testközelben és élményszerűen érzékelik és értik meg a tanulók a környezetvédelem, az erdők és 

mezők védelmének szükségességét, a fenntarthatóság ideáját, 

- a hazai turizmus népszerűsítése, a fogyasztási szokásokban történő szemléletalakítás, a helyi termelők 

és szolgáltatók igénybevételének preferálása hozzájárul a társadalmi, gazdasági fenntarthatóság 

fogalmának megismeréséhez, az ökológiai szemlélet erősítéséhez, az ökoturisztikai értékrend 

terjedéséhez a hétköznapokban és a turisztikai események alkalmával egyaránt, 

- szemléletformáló program – motiválás a megélt élményeken keresztül hat az érzelmekre, 

- életkori sajátosságoknak megfelelő fejlesztés, 

- iskolán kívüli tanulás bekapcsolása az ismeretszerzés folyamatába, 

- tevékenységeikkel, tapasztalataikkal összhangban teljesedhetnek, bontakozhatnak ki a gyermek 

képességei 

- átfogó rendszerszemléletben való gondolkodás elsajátítása 

 

A kutatásaink alapján továbbá az alábbi rövid, ajánlást tudjuk megfogalmazni a tananyagfejlesztés és 

a pedagógus továbbképzés vonatkozásában. 

 

A BMo tantárgy: 

 tartalmazzon komplex ismeretanyagot,  

 legyen gyakorlatorientált, 

 az elméleti ismeretek átadását változatos eszközök és módszerek segítségével valósítsa meg, 

 ne a szokásos tanár-tanuló interakcióban valósuljon meg,  

 élménypedagógiai elemekkel operáljon,  

 ne a négy fal között, hanem terepen valósuljon meg,  

 a természet védelmének és megszerettetésének, az ökoszemlélet formálásának egyik hatásos 

eszköze legyen, 

 segítse a testi és lelki egészség fejlesztését és a szocializációt,  

 fontos szerepet vállaljon a kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésében,  
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 legyen szemléletformáló, a gyermekek érzelmeire is hasson,  

 több legyen mint egyszerű testnevelés óra,  

 az összes felső tagozatos klasszikus tantárggyal lehetnek kapcsolódási pontjai, 

 a kötelező tárgyakhoz kapcsolódó tudástartalmak egészítsék ki az ott megjelenő ismereteket, 

más–más nézőpontból világítsák meg és mélyítsék el azokat, így nyújtva többlettudást a tanulók 

számára, 

 ismertesse meg hazánk turisztikai attrakcióival a tanulókat, javasolt tömbösített formában 

megvalósítani az oktatását, 

 a pedagógustovábbképzés lehetőleg ingyenes legyen. Ezen túl pedig legyen földrajzilag 

könnyen elérhető, gyakorlat-centrikus, és piacképes ismeretet, végzettséget adjon, valamint új 

ismeretek szerzésére legyen alkalmas. 

 

Végül zárásként bátorkodnánk megfogalmazni egy jogszabályravonatkozó javaslatot. Érdemesnek 

tartanánk annak megfontolását, hogy lehetőséget teremtsen a jogszabályalkotó, hogy a BMo tantárgy 

a mindennapos testnevelés órakeretének kitöltésére is felhasználható legyen. 
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Mellékletek 

Fókuszcsoportos interjúk összefoglalója 
 

Fókuszcsoportos interjú összefoglaló kivonata 1 

TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 projekt lovas jármód 

 

Általános és alapfokú művészeti iskola, megyeszékhely, 1–8. osztályig  

Magyar-történelem, biológia-testnevelés, nyelvszakosok, ének szakos és matematika szakos 

pedagógusok. 

39 éve tanít 1 fő 

32 éve tanít 3fő 

36 éve tanít 1 fő 

35 éve tanít 1 fő 

30 éve tanít 1 fő 

40 éve tanít 1 fő 

 

Ők mindannyian a felső tagozatban tanítanak. 

 

Számukra ez a program eddig teljesen ismeretlen volt, de igyekeztek tájékozódni az interneten 

keresztül, így a legfontosabb információk eljutottak hozzájuk. Feltételezték a címéből, hogy 

sporttevékenységgel és honismerettel függ össze. 

A tantárgy keretében így öt járásmód kerülne bevezetésre – gyalog, kerékpárral, lovon, vitorlával és 

túrakenuval –, melyek alkalmasak lehetnek az ország bejárására a tájegységek, azok nevezetességeinek 

megismerésére. A változatos mozgást igénylő jármódok megismertetése, a szabadidő mozgással 

történő kitöltésére való motiválás által igyekszik hozzájárulni a népesség egyre romló testi és mentális 

egészségi állapotának javításához, egy egészségesebb társadalom megteremtéséhez. 

A tantárgy keretében testközelben és élményszerűen érzékelik és értik meg a tanulók a 

környezetvédelem, az erdők és mezők védelmének szükségességét, a fenntarthatóságot. Mintegy 

élménypedagógia jelleget kölcsönözve a tárgynak, mely integrálja több tantárgy anyagát, mintegy 

„multiscience-multidiszciplináris” jelleggel. 

Olyan helyekre juthatnak el a gyerekek, olyan részeit ismerhetik meg az országnak, amelyet 

másképpen aligha lenne lehetőségük. Mivel az alanyok intézményében igen sok tanuló hátrányos 

helyzetű, netán többszörösen hátrányos helyzetű, így igen sokan még szinte a városból sem teszik ki a 

lábukat. A közvetlen tapasztalás során szerzett egyéni élmények alapján áll össze a fiatalokban a 

hazáról alkotott kép, alakul ki a lakóhely, majd a szülőföld ismerete és szeretete. Egy erős, magas fokú 

identitástudat kialakulását teszi lehetővé. 

Volt ahol négy, volt ahol ötféle jármódról olvastunk, ezek a következőek: gyalogos, kerékpáros, lovas, 

vízi, túrakajak és vitorlás. 

A program megvalósításához infrastuktúrális fejlesztésre és tárgyi feltételekre van szükség. Lakótelepi 

iskola lévén problémás a lovas és a vízi közlekedés megvalósítása. Városi gyerekek lévén viszonylag 

kevesen tudnak biztonságosan közlekedni. Ez azért van, mert az iskola nem rendelkezik kerékpárokkal 

és kevés család engedheti meg magának, hogy megvásárolja ezeket. Tanítványaink többsége 

elkényelmesedett, a szülők autóval hozzák és viszik őket, nem szeretnek gyalogolni. A túrázás, mint 

jármód a legkönnyebben megvalósítható számunkra. Sokak esetében anyagi probléma is felmerül, 
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mivel már a gyakran a buszjegy megvásárlása is problémába ütközik egyes tanulóknál – a tanulók 

közül igen sokan az iskola vonzáskörzetében, az iskola mellett laknak. 

A gyerekek keveset utaznak, közvetlen lakóhelyük környezetét és Magyarországot sem ismerik. A 

programmal lehetőséget biztosítanánk ennek helyes elsajátítására. 

Bár a gyerekek fogékonyak az újra, újfajta mozgásformákra, sportágakra, szeretik a természetet és 

érdeklődnek a növények és állatok iránt, az otthoni körülményeik jelenleg nem teszik lehetővé ezeket 

a szabadidős programokat. 

 

A tervekre reflektálva csak fokozatosan, kisebb csoportokban tudjuk elképzelni a program gyalog 

jármód bevezetését, mert a tárgyi feltételeink ehhez adottak. Amennyiben a kerékpárút tovább bővül 

környékünkön, ehhez is szívesen csatlakoznánk. 

Az iskolában a felhasználható órakeret plusz egy óráját az angol két tanítási oktatás szaktárgyi óráinak 

megtartására, illetve a nyelvi csoport csoportbontására fordítjuk. ezért, ha a program bevezetésre kerül, 

megvalósítását akkor tartjuk elképzelhetőnek, ha további plusz órákat biztosítanak, és ezeket az órákat 

tömbösítve, délután szabadidős programként tudnánk megtartani. 

Szükségesnek tartjuk továbbá, a programban résztvevő pedagógusok túravezetői felkészítését. 

A lakótelepen, a betonrengetegben ez a program nem megvalósítható, a város szélén található 

lovardába utazás pedig anyagi források hiányában problémás, a szülőket ezzel terhelni nem lehet. 

Tudomásunk szerint a lovardák leterheltsége így is elég nagy. A további csoportok fogadása korlátozott 

számban lehetséges. 

A tantestület tagjai között felmérésünk alapján senki nem rendelkezik olyan kapcsolatokkal, amely 

lovardához, lovas oktatáshoz, lótartáshoz köthető. Természetesen igyekszünk a jövőben ilyen 

kapcsolatokat kialakítani. 

- kommunikációs ismeretek, önismeret fejlesztése 

- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

- térképismeret, túrajelzések megismerése,  

- az erdő szintjeinek megismerése, állat és növényvilága 

- természeti formák gazdagsága vizuális kultúrában 

- motoros képességek sokoldalú fejlesztése 

- kerékpárok- és kerékpáros felszerelések helyes használata, KRESZ oktatás 

- elsősegélynyújtás 

- turisztikai ismeretek 

- természetvédelmi, környezetvédelmi szabályok 

- a lótartással, a lovaglással kapcsolatos ismeretek 

- a ló, mint biológiai lény, anatómiája, élettana 

- a lovaglás veszélyei 

- a lovaglás hatása testi- lelki fejlődésünkre 
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Fókuszcsoportos interjú összefoglaló kivonat 2 

TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 projekt lovas jármód 

 

Testnevelés tagozatú iskola, megyeszékhely, 1-8. osztályig  

Testnevelés szakosok, vizuális kultúra, földrajz, történelem, angol szakos 

31 éve tanít 1 fő 

24 éve tanít 1 fő 

28 éve tanít 1 fő 

29 éve tanít 1 fő 

35 éve tanít 1 fő 

40 éve tanít 1 fő 

 

Számunkra ez a program teljesen ismeretlen volt, de tájékozódtak. Feltételeztük, hogy 

sporttevékenységgel és honismerettel is összefügg. 

A tanulók így élményszerűen érzékelik és értik meg a környezetvédelem, az erdők és mezők 

védelmének szükségességét, és a fenntarthatóságot. 

Beszélgettünk már róla és úgy gondoltuk, ahol lehetőség van rá, ott megteremtik erre a feltételeket.  

Ötféléről olvastunk, a gyalogosról, kerékpárosról, lovasról, víziről, túrakajakról és talán a vitorlásról. 

A program megvalósításához infrastuktúrális fejlesztésre és tárgyi feltételekre van szükség. És 

természetese pénzre, ami nincs.  

A gyerekek többsége lusta, a szülők gyakran a szomszédból is autóval hozzák és viszik őket, nem 

szeretnek, nem akarnak gyalogolni. 

A túrázás a legkönnyebben megvalósítható. Az osztálykirándulások alkalmával ezt ki is használjuk. 

Gyakran megyünk kirándulni, mivel költséghatékony kirándulási mód. 

A gyerekek keveset utaznak, közvetlen lakóhelyük környezetét és Magyarországot sem ismerik, ezzel 

talán lehetőségük lenne rá. A gyerekek fogékonyak az újra, újfajta mozgásformákra, sportágakra, 

szeretik a természetet és érdeklődnek a növények és állatok iránt, az otthoni körülményeik jelenleg 

nem teszik lehetővé ezeket a szabadidős programokat. 

A szabad órakeretben lenne lehetőség, azonban ez elég szűk lehetőséget ad, hiszen itt van az 

emeltszintű oktatás, amit a szülők nagyon szeretnek, és ez egy erős vonzereje az iskolának. 

Ha az adott iskolában a felsős évfolyam összes szabad órakeretét lefoglalja más tartalom, még mindig 

ott a lehetőség, hogy szabadidős tevékenységként része legyen az oktatásnak a Bejárható 

Magyarország kerettanterv. Legideálisabb esetben a tanórai kereteket kiegészítheti a kerettantervhez 

illeszkedő szabadidős tevékenység, ahol akár szakköri, akár sportköri foglalkozásként lehet a 

terepgyakorlatokat tervezni, mivel ez utóbbi esetben rugalmasabban lehet az idővel is bánni. 

Szükségesnek tartjuk továbbá, a programban résztvevő pedagógusok túravezetői felkészítését, ami 

jelenleg nem nincs meg. Illetve a pedagógusok nincsenek felkészítve az ehhez a programhoz szükséges 

kompetenciákra, pedig eddig már igen sok pályázaton vettünk részt, ami a kompetenciaterületeinket 

bővítette. 

A lakótelepen, a betonrengetegben ez a program nem megvalósítható, a szülőket ezzel terhelni nem 

lehet, az iskolának pedig nincs erre pénze. A szülők anyagi hozzájárulását sem várhatjuk el. 

A tantestület tagjai között felmérésünk alapján senki nem rendelkezik olyan kapcsolatokkal, amely 

lovardához, lovas oktatáshoz, lótartáshoz köthető.  

- kommunikációs ismeretek, önismeret fejlesztése 

- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

- térképismeret, túrajelzések megismerése,  
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- az erdő szintjeinek megismerése, állat és növényvilága 

- természeti formák gazdagsága vizuális kultúrában 

- motoros képességek sokoldalú fejlesztése 

- kerékpárok- és kerékpáros felszerelések helyes használata, KRESZ oktatás 

- elsősegélynyújtás 

- turisztikai ismeretek 

- természetvédelmi, környezetvédelmi szabályok 

- vízbiztonság, folyók, tavak veszélyei 

- vízi közlekedés szabályai 

- a lótartással, a lovaglással kapcsolatos ismeretek 

- a lovaglás története 

- a ló, mint biológiai lény, anatómiája, élettana 

- a lovaglás veszélyei 

- a lovaglás hatása testi- lelki fejlődésünkre 

  



 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

69 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 
 

Fókuszcsoportos interjú összefoglaló kivonat 3 

TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 projekt lovas jármód 

 

Általános tantervű, de testnevelés orientációjú, megyeszékhely, külvárosi környezet 1-8. osztályig.  

Testnevelés szakosok, tanítók, földrajz szakos,  

39 éve tanít 1 fő 

27 éve tanít 1 fő 

29 éve tanít 1 fő 

32 éve tanít 1 fő 

33 éve tanít 1 fő 

40 éve tanít 1 fő 

 

 

Számunkra ez a program ismeretlen volt, de megpróbáltak tájékozódni. Feltételezték, hogy 

sporttevékenységgel és honismerettel függ össze. Sok információt nem találtak, először érdeklődtek a 

program iránt. 

Nem hallottak semmiféle jármódról.  

A program megvalósításához infrastuktrális fejlesztésre és tárgyi és személyi feltételekre is szükség 

van. És természetesen sok-sok pénzre, ami jelenleg nincs. A túrázás talán a legkönnyebben 

megvalósítható jelenleg. Az iskolának nincs kerékpárja, a gyerekeknek se mindnek van, és a kerékpárút 

kiépítése sem tökéletes még, korlátozott. 

A gyerekek nagyon keveset utaznak, és közvetlen környezetüket sem ismerik. Ezzel talán lehetőségük 

lenne rá, hogy felfedezzék a környéket. A gyerekek nagyon fogékonyak az újra, szeretik a természetet 

is. Sokaknak az otthoni körülményeik jelenleg nem teszik lehetővé a különlegesnek vélt szabadidős 

programokat. 

Csak tömbösítve illetve projekt módszer keretében tudják a program bevezetését elképzelni. 

A telepen ugyan van lovardának kikiáltott hely, de szerintük ez nem alkalmas erre a tevékenységre, 

ugyan még csak 1 pedagógus járt arra és nézte meg. A szülők anyagi hozzájárulását nem várhatják el. 

Kevés a pedagógus illetve nincs asszisztens, aki elkísérje a gyerekeket. A legnagyobb korlátnak a 

pénzhiányt látják. 

A tantestület tagjai közül senki nem rendelkezik olyan kapcsolatokkal, amely lovardához, lovas 

oktatáshoz, lótartáshoz köthető. Habár mint már említették a környéken van lovarda, se csupán 1 fő 

ment el megnézni, eddig hogyan is működik. Ezt nem neveznék kapcsolatnak. 

- térképismeret, túrajelzések megismerése,  

- természeti formák gazdagsága vizuális kultúrában 

- kerékpárok- és kerékpáros felszerelések helyes használata, KRESZ oktatás 

- elsősegélynyújtás 

- turisztikai ismeretek 

- természetvédelmi, környezetvédelmi szabályok 

- vízbiztonság, folyók, tavak veszélyei 

- a lótartással, a lovaglással kapcsolatos ismeretek 

- a lovaglás története 

- a ló anatómiai felépítése, élettana 

- a lovaglás veszélyei 
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Fókuszcsoportos interjú összefoglaló kivonat 4 

TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 projekt lovas jármód 

 

Általános tantervű, de nyelvi orientációjú, megyeszékhely, külvárosi környezet 1-8. osztályig.  

magyar- történelem, nyelv, testnevelés, és vizuális kultúra szakos  

36 éve tanít 1 fő 

15 éve tanít 1 fő 

28 éve tanít 1 fő 

31 éve tanít 1 fő 

38 éve tanít 1 fő 

40 éve tanít 1 fő 

 

 

Számunkra is ismeretlen volt ez a program, de ők is megpróbáltak tájékozódni az interjú előtt. Sok 

információt ők sem találtak a programról, először az interjú kezdete előtt az interjút felvevőtől 

érdeklődtek a program iránt. 

Így nem hallottak semmiféle jármódról.  

A program megvalósításához szerintük sok pénz kell. Ha az biztosítva van,akkor a többi hiányosságot 

lehet pótolni. Ugyanis úgy látják, hogy vannak eszköz és személyi fejlesztési szükségletek, de ha pénz 

tudnak a programra biztosítani, akkor a többi már megoldható.  

A gyerekek szeretnek a szabadban lenni, és ez így egy komplex pedagógiai program keretén belül 

lehetne megvalósítani az oktatást. A gyerekek valószínűleg könnyebben, szinte játszva tanulja meg a 

tananyagot. 

Az óratartást tömbösítve illetve projekt módszer keretében lehetne megvalósítani. 1-1 órának semmi 

értelme. 

Senkinek nincs lovardával kapcsolata, a legközelebbi lovarda is messze van és nem ideális oda a 

közlekedés- csak gépkocsival vagy busszal oldható meg. A legnagyobb korlátnak a pénzhiányt látják. 

- természeti formák gazdagsága vizuális kultúrában 

- kerékpárok- és kerékpáros felszerelések helyes használata, KRESZ oktatás 

- elsősegélynyújtás 

- turisztikai ismeretek 

- természetvédelmi, környezetvédelmi szabályok 

- vízbiztonság, folyók, tavak veszélyei 

- lótartással, a lovaglással kapcsolatos ismeretek 

- a ló anatómiai felépítése, élettana 

- a lovaglás veszélyei 
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Fókuszcsoportos interjú összefoglaló kivonat 5 

TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 projekt lovas jármód 

 

általános tantervű iskola, és művészeti iskola, vidék, falusi környezet 1-8. osztályig.  

testnevelő, magyar- történelem szakos, nyelvoktató, matematika szakos, ének és vizuális 

kultúra szakos pedagógusok és tanító. 
32 éve tanít 1 fő 

5 éve tanít 1 fő 

29 éve tanít 1 fő 

23 éve tanít 1 fő 

35 éve tanít 1 fő 

40 éve tanít 1 fő 

 

 

A testnevelő már hallott a programról, a többi pedagógus még nem. A testnevelő gyalog jármódról, 

vizi -és kerékpáros és lovas jármódról hallott. A többieknek voltak információik.  

A program megvalósításához szerintük sok-sok pénz kell. Sajnos nincs kerékpárút a környéken, így 

problémás a kerékpáros közlekedés, nincs lovarda a környéken, és víz, folyó sincs. Ha a pénz azonban 

biztosítva van, akkor hiányosságokat lehet pótolni.  

A gyerekek szeretik a szabadtéri foglalkozásokat. AZ élménypedagógiai elemekkel társított oktatás 

sokkal hatékonyabb, mert a gyerek szinte játszva sajátítja el a tananyagot.  

Az órákat tömbösítve lehetne megtartani, mert 1-2- óra alatt lehetetlen megvalósítani a programot. 

Viszont ha egy egész napot lehetne rászánni, akkor már sokkal izgalmasabb az egész. 

Senkinek nincs lovardával kapcsolata, és nem tudják hol van a közelben lovarda. A faluban van ugyan 

ló, de az nem hátasló.  

 

- természeti formák gazdagsága vizuális kultúrában 

- kerékpárok- és kerékpáros felszerelések helyes használata, KRESZ oktatás 

- elsősegélynyújtás 

- turisztikai ismeretek 

- természetvédelmi, környezetvédelmi szabályok 

- vízbiztonság, folyók, tavak veszélyei 

- történelmi ismeretek 

 

- a lótartással, a lovaglással kapcsolatos ismeretek 

- a ló anatómiai felépítése, élettana, gondozása 

- a lovaglás veszélyei 
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Egyéni mélyinterjúk összefoglalója 

 

Egyéni mélyinterjú összefoglaló 1 

TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 projekt lovas jármód 

 

Fiatal férfi, aki egy egyházi fenntartású általános iskolában tanít a testnevelés tantárgyat minden felső 

évfolyamon tehát ötödiktől, nyolcadik évfolyamig.  

Nagyon kevés információ jutott el hozzá, nem sokat hallott róla. Annyit tud hogy a természetjárás és a 

testmozgások nagy szerepet kapnak benne. 

A lovas és gyalogos jármódról hallott. 

Véleménye szerint a legtöbb iskolában legalább is a nagyobb városokban rengeteg akadályba ütközne 

ennek a tárgynak a bevezetése! Nem tudni pl. hogyan biztosítják a megfelelő eszközöket minden 

iskolának. Ő ilyen típusú foglalkozást eddig csak esetleg magániskolákban tudta volna elképzelni, ahol 

erre megvan a megfelelő keret és természetesen a tantárgy megtartásához kompetens szakemberek. A 

városi gyerekek utaztatása szerinte problémás. 

Az iskolája és talán a többi vidéki település is könnyebb helyzetben vannak ilyen szempontból, hiszen 

a természet sokkal elérhetőbb közelségben van. Gyalogos túrákat könnyen lehet szervezni a környéken 

és túl nagy szaktudás nem kell hozzá, tehát bármilyen pedagógus egy kis felkészültséggel vezethet 

rövidebb hosszabb túrákat, a kérdés hogy milyen idejűek lennének a foglalkozások. Természetesen 

szükség van kísérő pedagógusokra is erre is gondolni kell, vagy pedig pedagógus asszisztensek 

közreműködésére. Véleménye szerint minden iskolában nincs lehetőség az összes jármód megtartására. 

Például hozta a saját iskoláját, ahol pl.: „Vízi jármód” kizárva hiszen megfelelő közelségben nincs 

olyan víz ahol meg lehetne tartani. „Kerékpár jármód „ – hoz is legalább 25 - 30 teljesen felszerelt a 

kresz előírásainak megfelelő kerékpár kellene az iskolának hogy megtarthassuk. Ezt ki fogja 

biztosítani? Vagy kinek kellene? A lovas jármódhoz szólva nem árt, ha van a közelben lovarda ami 

aztán nincs minden faluban.   

Egyébként jó ötletnek tartja az elképzelést, hiszen a gyerekek többet lennének a természetben, 

megismerkedhetnek a vadon élő állatokkal, növényekkel.  

Nem tudja hogyan vezetné be. Mint ahogy említette a gyalogos túrákat könnyű megszervezni csak 

fontos, hogy legyen a környéken látnivaló, nevezetesség, kulturális örökség, túra útvonalak, esetleg 

tanösvények minden, amire a gyerek figyelmét fel lehet hívni és fontos a tudás szempontjából. 

A faluban nincs csak néhány ló, ez lenne az elsődleges korlát. De az is kérdéses ezt a tárgyat hogyan 

tartanák meg? Minden gyerek kap maga alá egy lovat? Legjobb tudomása szerint nincs ilyen pedagógus 

és az iskolának sincs kapcsolata lovardával. 

Gyalogos jármód esetében: térképolvasás, iránytű és tájoló használat, térképjelek ismerete, túra 

útvonalak jeleinek ismerete. A tanuló megtanulja milyen felszerelés szükséges a túrázáshoz. 
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Vízi jármód: kajak, kenu, csónak alapvető ismeretek – beülés, evezés, irányítás, borulások és 

természetesen a vízi jártasság elsajátítása.  

Kerékpáros jármód: Kerékpár felszerelése, KRESZ ismeretek elsajátítása 

lovas jármód: alapvető lovas és lovagló ismeretek,  

  



 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

74 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 
 

Egyéni mélyinterjú összefoglaló 2 

TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 projekt lovas jármód 

 

Fiatal nő, egy általános iskolában tanít, egy kis faluban, aminek a lélekszáma kb. 1000 fő. Ebben az 

iskolában én tanítja a testnevelés tantárgyat minden felső évfolyamon. 

Kevés információ jutott el hozzá a programról. Úgy gondolja, hogy a természetjárásnak nagy szerepe 

van benne.  

Lovas és gyalogos és kerékpáros jármódról hallott. 

Rengeteg akadályba ütközik ennek a tárgynak a bevezetése! Először is kérdésként merül fel, hogy hol, 

mikor és ki tartja ezeket a foglalkozásokat. A program bevezetéséhez szükséges eszközök sincsenek 

még biztosítva. A gyalogos túrákat lehet a legkönnyebben megszervezni a Bükk  és a Zemplén 

közelsége miatt. A többi jármód esetében pedig fontos figyelembe venni az iskola földrajzi 

elhelyezkedését, hiszen pl. egy tiszaparti iskolában könnyebben meg lehet tartani egy „vízi jármód” 

foglalkozást, mint egy olyan helyen ahol nincs megfelelő folyó vagy tó csakhogy egy példát említsek. 

Véleménye szerint minden iskolában nincs lehetőség az összes jármód megtartására. 

Jó ötlet, tudatosabb természetbarát felnőttekké válhatnak ezáltal amit a későbbi életükbe és a családjuk 

életébe is beépíthetnek. Maga a foglalkozás is kötetlenebbnek hangzik és biztos a gyerekek is élveznék. 

Másrészről lehet, hogy még nagyobb felelősséget ró a pedagógus vállára, hiszen a biztonság az első. 

Nem tudja hogyan vezetné be. A legfőbb kérdés az hogyan lehet ezt az órarendbe beépíteni, tehát 

kérdés, hogy ez a tárgy rendszeres lenne-e. Így is sok órája van a gyerekeknek és más tantárgy rovására 

szerinte nem mehet, még ha a környék alkalmas is lenne ennek megtartására. 

Úgy tudja a faluban nincs csak talán néhány ló, ami elsődleges korlát. A mellettünk lévő faluban azt 

hiszi foglalkoznak lovak tartásával de a gyerekek állandó utaztatását nehéz biztosítani. 

Legjobb tudomásom szerint nincs ilyen pedagógus, akinek lenne bármilyen lovardával kapcsolata és 

az iskolának sincs kapcsolata. 

Ismeretek: 

Gyalogos jármód esetében: térkép olvasás, és minden amit a kullancsokról tudni kell! A tanuló 

megtanulja milyen felszerelés szükséges a túrázáshoz. 

Vízi jármód: a vízi KRESZ elsajátítása. Vízi élőhelyek megismertetése 

Kerékpáros jármód: kerékpár felszerelése, KRESZ ismeretek elsajátítása 

Lovas jármód: alapvető lovas és lovagló ismeretek, erdei élőhelyek megismertetése. 

Nincs különösebb észrevétele, csak javasolni tudnám hogy nem szabad ebbe rögtön fejest ugrani mint 

jó néhány dologba ami most a pedagógiai szektorban történik. Ki kell! próbálni mindenféleképpen. 
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Úgy gondolja, mondjuk kb. 10 - 15 iskola részvételével de úgy, hogy a leghátrányosabb falutól kezdve 

a legmodernebb iskolák érintve legyenek aztán meglátjuk hogyan működik.  
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TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 projekt lovas jármód 

 

Középkorú nő, történelem- magyar szakos tanár kis faluban  

Nincs információja a programról, de a címéből ítélve nagy szerepet kap a testmozgás. 

Nem hallott semmiféle jármódról, de úgy gondolja, hogy a gyalogos és esetleg kerékpáros 

közlekedésre épülhet.   

Nincsenek eszközök, nincs kerékpár. A legfőbb dolog, hogy nincs pénz, még a legszükségesebb 

dolgokra sem. Úgy gondolja, hogy esetükben csak a gyalogos jármód kivitelezhető, hiszen egy 

gyalogostúrát könnyebb megszervezni, amit bármely pedagógus elvégezhet, és minimális pénz 

szükséges hozzá, nem eszközigényes. 

Alapvetően nagyon jó ötletnek tartja a programot, hiszen a gyerekek sok időt töltenének kint a 

természetben, és természetes körülmények között élményszerűen tanulnák meg a tananyagot. A náluk 

tanulók többnyire hátrányos helyzetű gyerekek, otthon nem tanulnak, így nagyobb lehetőségük lenne, 

hogy hatékonyabban elsajátítsák a tananyagot, így a társadalmi a kiemelkedés lehetősége nagyobb 

esélyt kap.  

A gyerekeknek sok órájuk van, így csak tömbösítve tudja elképzelni a bevezetést.  

Információja szerint a településen csak néhány igásló van, így ez komoly korlátja a bevezetésnek.  

Tudomása szerint nincs. 

A gyalogos jármódnál a túraútvonalak megismerése, tájékozódás, elsősegélynyújtás. Továbbá olyan 

mindennapi dolgok, melyek a túlélést is elősegítik, a cserkészeknél vannak ilyen típusú ismeretek. Mit 

lehet inni ivóvíz hiányában, ehető, de nem a mindennapi élelmiszernek minősülő termékek, tűzgyújtás, 

stb. 

 

A régi magyar lovas szokások megismerése. Történelmi, hagyomány-őrző ismeretek. 

Nincs semmilyen észrevétele. 
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Középkorú férfi Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kisvárosban lévő általános iskolában dolgozik 

testnevelőként.  

Nagyon kevés információja van erről a programról, a mozgás és a honismeret komoly szerepet kap. A 

gyalogos és a kerékpáros és vízi jármódról hallott. 

A bevezetésnek eszköz és pénzhiány az oka. A környéken a vízi járásmód elérhetetlen, ha a földrajzi 

elhelyezkedést tekintjük, viszont a többi jármód lehetséges. De ahhoz megfelelő eszközöket kellene 

biztosítani például a kerékpár jármódnál. Osztályonként 20-25 megfelelően felszerelt kerékpárra lenne 

szükség, amit valakinek biztosítania kell. A gyalogos jármód kivitelezhetőbb, hiszen egy gyalogostúrát 

könnyebb megszervezni.  

Jó lenne, ha az iskolák választhatnának a jármódok közül. Mert esetében, az iskolánkban csak a 

gyalogos jármód kivitelezhető az eszközök hiánya miatt. 

Nagyon jó ötletnek tartja a programot, hiszen a gyerekek játszva, mozogva tanulnak. Nem egymással 

lesznek elfoglalva, így a gyereke közötti agresszió is lecsökkenhet, ami az iskolában komoly probléma. 

A diákok kimozdulnának a monoton hétköznapokból, megismerhetnék a vadon élő állatokat és 

növényeket.  Környezetbarát emberekké válhatnak.  

Sajnos a gyerekeknek átlagosan sok órájuk van egy héten, ami így is nagyon sok ráadásul egész napos 

iskola vagyunk, így megmondom őszintén nem tudom, hogy hogyan lehetne egy ilyen programot 

beiktatni a gyerekek hétköznapjaiba. Talán a hétvégeken, de akkor sem tudom, hogyan lehetne az 

óraszámokat rendezni, mert a pluszórák a nyelvi képzésekre mennek el. 

Információim szerint a település szélén van lovarda. Csak kicsi így csak néhány tanuló 

foglalkoztatására lenne elég. 

Tudomásom szerint nincs senkinek sem kapcsolata a lovardával, nekem is egy barátom mondta. 

A gyalogos jármódnál túrázási alapismeretek. A vízi jármódnál az alapvető vízi jártassági ismeretek, 

úszás. 

A régi magyar lovas szokások megismerése. Történelmi, hagyomány-őrző ismeretek. Lótartási 

ismeretek. Lovaglási ismeretek. És a lovagláshoz megfelelő kondíció kialakítása. 
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Felsős osztályokban magyart és történelmet tanító; fiatal; pályakezdő nő, megyeszékhelyen.  

Munkatársaktól, majd internetről értesült a programról. 

Gyalogos, lovas és kerékpáros jármódról hallott. 

Sok tanulónak nincs/ nem volt lehetősége lovagolni tanulni, illetve előfordul, hogy valaki nem tud 

kerékpározni, és nincs is kerékpárja.  

A gyerekek több időt töltenének a szabadban. 

Havi rendszerességgel szerveznénk a diákoknak egy napos kirándulásokat közelben lévő 

Magyarországi kirándulóhelyekre. 

Kevés tanuló tud lovagolni, és még kevesebb tanárnak volt szerencséje eddig lovagló órákat venni.  

Egy munkatársáról tudja, hogy korábban lovagolt. 

Magyarország különböző élőhely típusainak megismertetését (természetismeret). 

A magyarság, mint lovasnemzet; haszonállatokkal kapcsolatos ismeretek. 

Ha mindenképpen lovagolni szeretnék tanítani a diákságot, kisebb csoportokra kellene bontatni az 

osztályokat, mert gyakran egy körülbelül 30 fős osztállyal elképzelhetetlennek tartom az oktatást.  
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Általános iskolában, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolchoz közeli településen. Felső 

tagozatosoknak természetismeretet oktat.  

Hallomásból ismeri a programot.  

Gyalogos jármódról hallott. 

Mivel nem ismeri részletesen a programot, jelenleg nem tud korlátot sem mondani, jó 

kezdeményezésnek találja. 

Szeretné, ha a diákok közelebb kerülnének a környezethez, és több időt töltenének a szabadban. 

Kirándulást szervezne a diákok, természetjáró napokat, viszont nem kötelezően vezetné be, csak 

fakultatívan.  

Leginkább anyagi korlátai, a iskola nincsen kapcsolatban lovardával, és a legtöbb diák még életében 

nem ült lovon. 

Nem tud róla, hogy lenne bárkinek is kapcsolata lovardával.  

Állat és növényismeret; védett állatok és védett növények oktatása, felismerése.  

Lovas alapismeretek, mind az állattartással és mind a lovaglással kapcsolatosan. 
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Általános Iskola, felső tagozatában, megyeszékhelyen, matematikát 

Nem hallott még a programról. 

Nem ismeri a programot 

Nehezen beépíthető a diákok órarendjébe, csak tömbösítve építhető be, valószínűleg más tantárgyak 

rovására. 

Esetleg többet lennének a szabadban, de nem támogatja a program bevezetését, nehezen 

kivitelezhetőnek találja.  

Csak hétvégenként, a gyerekek szabadidejéből, csak egy napos kirándulásokat tud elképzelhetőnek, 

úgy gondolja, nagyobb sikere lehet a programnak, ha a szülőket is bevonják.  

A gyerekek nem tudnak lovagolni, drága sportág, valószínűnek tartja, hogy a szülők sem támogatnák.  

Nem tud kapcsolatról senki részéről. 

Fontos, hogy ismerjék a tájakat, a környezetet, mielőtt kirándulni mennek.  

Lovaglást kellene oktatni előtte. 
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Egy kis városban tanítok, egy katolikus általános iskolában testnevelést, heti 5 órában. Igazgató 

helyettes vagyok és az osztályfőnöki órát tartom abban az egy órában, de nyílván eddig nagyon sok 

osztályban tanítottam már. 36 éve tanítok 

Hát hallottam, hogy ennek a programnak a kidolgozása most van folyamatban. Több spotcsoportban, 

kerékpározás, vízi és a lovas, talán van, még de azt nem tudja. 

Nagyon jónak tartja a választhatóságot, mert elég kevés a lehetőség a környéken a mozgásra. Most a 

fiatal testnevelők az utóbbi időkben felvállalták a szabadidősportokat más szakosztályokat bővítik. 

Most nagyon örül, hogy a vizes sport is kell fellendülni, azért a városban a lehetőség meg is van. 

Hát mindenféleképpen az egészséges és környezettudatos fejlesztést szolgálná. Nagyon fontos lenne a 

gyerekeknek az önbizalmuk is fejlődjön. Itt nagyon sok a bejáró tanuló, az iskolának több mint a fele 

különböző családból jöttek, különböző környezetből, nyílván más adottságokkal.  

Nagyon örülne, hogy ha ez megvalósulna, bár lenne fiatalabb 20 évvel, mert már próbálkoztak , olyan 

szabadidő sportokkal, rekreációs sportokkal, amely a gyermek számára elérhető. Voltak olyan 

személyes kapcsolataink, akik ebben segítettek, de azt hiszi, hogy hosszú távon erre nem lehet építeni, 

mert ezt vagy tudatosan és következetesen felelősség teljesen csinálja az ember, egy olyan 

választhatóságot ad a gyerek kezébe, amit ő később önmaga is, nem csak szervezetek között tudja 

hasznosítani az életében. 

Az akarattal nincs probléma, inkább az anyagi lehetőségek korlátozzák ezt szerintem mindenhol.  De 

úgy gondolja, hogy ezzel érdemes foglalkozni, én biztos, hogy beépíteném a mindennapos testnevelés 

részeként, a heti 5 testnevelés órába, mert a tornaterem adottságok korlátozottak. Bár 3 részre osztható 

a terem, de azért a gyerek játékos tanulással, akár alsó akár felső tagozatban szüksége van rá és a 

tömbesítésekkel, délutánonként, hiszen 16 óráig ott van a gyerek, választja az egyik a gyalogost, 

választja a másik a lovaglást, vagy mondok valamint a Vizi sportokat. 

A lovaglásról és egyáltalán a lóval való ismeretekről kellene tanulni, mert a gyerek szereti az állatokat, 

itt kezdődik. A ló számára kicsit elérhetetlen mert olyan nagy, olyan megközelíthetetlen. Az ismerősei, 

kollegái már eddig is lehetőséget biztosítottak arra, hogy ezzel foglalkozzanak. Mindenféleképpen 

támogatnánk, ennek a jár módnak itt a vidéken való beindulását. 

 Ő csak a tömbösített formát tudná elképzelni. Ahhoz hogy ott a kint lévő időben, valóban 

élményszerűen, tartalmasan töltse ott az időt, ahhoz rá kell szánnunk a dupla órát. 

Biológia, környezetismeret, természet ismeret, de akár az ének zene, a rajz, azért a tér látás a vizuális, 

a testnevelés és sport, hát matematika is. 

A honismeret, népismeret, tanulják is a gyerekek. Tehát sorolhatnám ezeknek az ágát. Ez kiváló, hiszen 

olyan pályázatok is, amiket tömbösítve próbál az ember megoldani, de az hogy a meglévő 
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kompetenciáik képességeik fejlődjenek. Tehát ez egy hosszabb folyamat, nyílván ezek is segítségek és 

nagyon jó, mert a környékünkön eddig nem volt lehetőség, de amikor folyamatában látja az ember mi 

a végkimenet, mi a hozadéka ennek, hát arra több időt kell szánni. 
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Kisvárosban tanít, középkorú férfi, egyházi fenntartású általános iskolában biológiát és testnevelést.  

Hallott már a programról, hogy ennek a kidolgozása most van folyamatban. Több spotban, 

kerékpározás, vízi és a lovas, és a gyalogos területen.  

Az órakeretbe nagyon nehéz beiktatni, mert ezekhez a tevékenységekhez mind több idő kell, és a 

szabad órakereteket elveszi a nyelvi és egyéb órák. 

A program az egészséges és környezettudatos fejlődést szolgálná. Azért, hogy egy gyerek egészséges 

legyen, hogy egy teljes önbecsüléssel és értékítélettel rendelkezzen, ahhoz tágabb környezetét is meg 

kell ismernie, nem csak a szűkebb környezetét, és ezt a különbséget, ami ebben a régióban mutatkozik 

családok és iskolák között, lásd fenntartói különbségek is, a pedagógus feladata, hogy segítse a 

családokat. 

Nagyon örülne, hogy ha ez a program megvalósulna.  

Úgy gondolja, hogy az akarattal nincs probléma, inkább az anyagi lehetőségek korlátozzák ezt. 

Érdemes foglalkozni ezzel, ő biztosan beépítené a mindennapos testnevelés részeként.  

Csak délután tudná ezeket beiktatni, mikor már megtartotta az óráit. Ott van még a szülő, aki nem tudja 

behozni az iskolába a gyereket. A szakosztályok fenntartása is pénzbe kerül, vannak divatosak, de nem 

minden gyereknek jó, mert mi csak két-három lehetőséget tudunk felkínálni.  

A mozgásokban, a sportban erősek vagyunk, sikeres is ebben a mi iskolánk, büszkék is vagyunk erre. 

De azt hiszem kiváló eszköz lenne, ezeknek a programnak a beindítása, ahhoz hogy a gyerekeknek 

tudjuk biztosítani a választhatóságot. 

Fontos tanulni a lovaglásról és egyáltalán a loval való ismeretekről.  

Csak tömbösítetten tudná elképzelni a bevezetést.  Mindenképpen át kell gondolni, meg kell hirdetni, 

azoknak a gyerekeknek, akik ebben gondolkoznak, vagy a szülők áldoznak, a gyerek igényli szereti , 

akkor áldozni fog rá, még ha valamennyire meg kell szerveznünk Is a kiutat, de hát az uszodába is meg 

kell szervezni a kiutat és nyílván, hogy ha kimegy, akkor 45 perc erre kevés, mert akkor nekik kell a 

délután folyamán indítani és visszahozni. Ahhoz hogy ott a kint lévő időben, valóban élményszerűen, 

tartalmasan töltse ott az időt, ahhoz rá kell szánni a dupla órát. 

Biológia, környezetismeret, természet ismeret fontos része lehet.   
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Sárospatakon tanít a Szent Erzsébet katolikus Általános Iskolában és történelmet és németet meg ezen 

kívül etikát is.  

Hát eddig még nem hallott a programról. Felkeltette viszont az érdeklődését és mivel, hogy eleve hogy 

bejárható ez már tetszik neki, mert, hogy ez azt jelenti, hogy valamilyen mozgás lesz benne és valami 

olyan dolog, ami tevékenység és az bizonyos, hogy a tananyag elsajátításában nagyon fontos szerepet 

játszhat, mert minél több oldalról közelítjük azt a dolgot, vagy nem tudom én, például cselekszik 

közben látja, mondja az biztos hogy sokkal jobban bevésődik.  

A lovas része nagyon tetszik, vagy esetleg a Vizi része is nagyon jó lehet.  

A gyalogos és a kerékpáros van még, bár a kerékpáros is nagyon jó dolog, mert az például hozzám 

nagyon közel áll, bár a lovas is, mivel a kislányom ő nagyon szeretne, úgyhogy ez bizonyos, de 

szerintem mind a négy nagyon jó dolog, már csak ebből kifolyólag is hogy mozgás. 

Olyan korlátot látna, ha heti 1 órában kellene megvalósítani. AZ nem lenne szerencsés, hanem akkor 

inkább így tömbösítve lehetne ezt megvalósítani, de hogy a tananyagba és a helyi tanmenetbe 

beépíthető nem tudja.  

Még projekt formájában valósulhatna meg, hiszen sokféle tantárgyat is érint és ez egy nagyon jó 

komplex dolgokat, mint ugye sok esetben ezt hangsúlyozzuk, hogy a tantárgyi kapcsolatok 

meglegyenek, hát ebben aztán megvannak a tantárgyi kapcsolatok. 

Esetleg a biciklis része megvalósítható, meg a gyalogos, de a vízi, mondjuk Sárospatak ugye Bodrog 

mentén van, az is biztos megvalósítható, de én ezekbe többet látok. A lovas is biztosan megvalósítható 

lenne. 

Hát egyelőre nincsen kapcsolat semmiféle lovardával, de mivel Sárospatakon van a lovas tanya akkor 

én azt gondolom, hogy ennek biztos semmilyen akadálya nem lenne, hogy velük felvéve a kapcsolatot, 

ezt bizonyos meg tudnánk valósítani. 

Mindenképpen a történelemben tudna gondolkozni, de nagyon sok tantárggyal lehet ennek kapcsolata. 

Ez nagyon komplex dolog, nagyon sok irányba elmehet, mondjuk a földrajz, a biológia, bizonyos hogy 

ezekkel is jól, meg a technika és a kézműves dolgok irányába is. úgyhogy minden bizonnyal sok 

tantárgyba bele lehet ezt építeni 
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Fiatal pályakezdő testnevelés és földrajz szakos tanár, egy vidéki kisvárosban. Általános iskolában 

felső tagozatosokat tanít. 

Eddig még csak a kollégáitól hallott a programról, azonban felkeltette érdeklődését, úgy gondolja, hogy 

a testmozgásnak komoly szerep jutna a programban. 

Hallott eddig a gyalogos, és a kerékpáros jármódról. 

A bevezetés a véleménye szerint a pénz hiánya miatt nehezen megoldható. A program megköveteli a 

jól felszerelt, megbízható kerékpárokat, amit a gyermekek számára biztosítani kellene, kérdés, hogy ki 

támogatná az iskolát ebben. Szerinte a gyalogtúrák könnyebben megoldhatóak, mivel kisebb az anyagi 

szükséglete. 

Mindenképpen hasznosnak találnám a bevezetését, örülnék, ha sikeres lenne a program. A fiatalok a 

hétköznapok monotonitásából kiszabadulnának a természetbe, és az ott megélt dolgok jobban 

megragadnának. Azonban az is komoly nehézséget okoz, hogy a gyerekeknek rengeteg órájuk van, 

nehezen illeszthető be az órarendbe. Valószínűleg csak tömbösítve oldható meg, minimum egy dupla 

óra keretében. Legalább ennyi idő szükséges ahhoz, hogy ténylegesen is hasznos legyen az ott eltöltött 

idő. 

Nem tudja, hogy a közelben merre van lovarda, ami pedig elengedhetetlen a lovas jármód 

bevezetéséhez, valamint ennek a módnak az anyagi vonzatai is nagyobbak. Nem tud róla, hogy 

bárkinek lovas kapcsolatai lennének. 

A különböző jármódoktól függően más-más tananyagok kerülhetnének előtérbe. A gyalogtúrák során 

a természetismeret, tájékozódás, térképolvasás, míg a kerékpár esetében a KRESZnek is fontos szerep 

juthatna. A vízi estében az úszásnak nagy szerep jutna. Mind a négy esetében fontos része van a 

testmozgásnak, sportnak. 

A lovas jármód esetében a lovas ismeretek. 
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Középkorú férfi, aki egy borsodi falu általános iskolájában felső tagozatosoknak tanít magyart és 

történelmet. 

Hallott már a programról, tudja, hogy négy féle jármód tartozik bele, a gyalogos, a kerékpáros, a vízi 

és a lovas. Úgy gondolja, hogy a programban fontos szerepet kap a sport, természet- és honismeret. 

A bevezetésének több akadálya is van. Egyrészt az órarendbe nagyon nehéz beépíteni, mivel ezek 

nagyon időigényes programok, és a gyerekeknek így is rengeteg órájuk van, ezért inkább a hétvégeken 

lehet megoldani. Másik fontos tényező az anyagiak, az iskolának nem rendelkezésére annyi pénz, hogy 

a gyerekeknek biztosítani tudja a megfelelő eszközöket, körülményeket (kerékpárokat, lovakat). 

Ennek a programnak a segítségével a fiatalok természettudatosabbá válnának, megismernék a 

környezetüket, olyan ismeretekre tehetnének szert, amit később beépíthetnének az életükbe és akár 

később tovább is adhatnák ezeket.  

Örülne, ha megvalósulna ez a program, azonban egyelőre úgy gondolja, hogy ez csak hétvégéken 

oldható meg. Az anyagi helyzet miatt leginkább bevezethetőnek a gyalog jármódot látja. Fakultatívan, 

akár a család többi tagját is bevonva, a környéken rengeteg gyalog túraútvonal van, amiken keresztül 

könnyen megismerhető a környék, a környezet. 

A közelben megtalálható egy lovas tanya, azonban csak pár ló van ott, ami nagymértékben befolyásolja 

a befogadó létszámot, egy egész osztály számára jóval több állatra lenne szükség, jelentő tényező, a 

közlekedés is, a tanyára való eljutás. Jelenleg nincs kapcsolat a tanya és az iskola között, azonban 

szerinte ez megoldható lenne. 

A tananyagokról elmondható, hogy mind a négy jármód fontos része a sport és a mozgás, a biológia, 

a környezetismeret. A lovas esetében nagy szerepet kap az alapvető lovas és lovagló ismeretek. 

Kerekpározásnál a KRESZ, még a gyalogosnál, a tájékozódás, túraútvonalak jelzései, térképolvasás. 
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Középkorú nő, aki megyeszékhelyen egyházi fenntartású általános iskolában dolgozik, mint angol 

szakos tanár. 

Még nem sokat hallott a programról, de a cím felkeltette az érdeklődését. Szimpatikus neki, hogy a 

testmozgást összekapcsolják más ismeretekkel, hogy szabadban tapasztalva tanulhat a diák. Mind a 

négy mód megtetszett neki, de kiemelte, hogy a földrajzi adottságok miatt, náluk inkább a gyalogos és 

kerékpáros a leginkább megvalósítható. A bevezetést ezen kívül még az eszközhiány is befolyásolja. 

Mindenképpen jó kezdeményezésnek tartja, hogy a program segítségével a gyerekek kikerülnek a 

szabadba, és még új dolgokat is tanulnak meg, mivel az a véleménye, hogy egyre kevesebb időt töltenek 

a fiatalok a szabadban, keveset sportolnak, sokkal több időt töltenek a számítógépek előtt. A különböző 

jármódok során megismerhetnek olyan védett állatokat, és növényeket, amiket máskülönben csak a 

tankönyvekben látnának. Sokkal jobban megismernék környezetüket. 

A bevezetés komoly szervezést igényelne, mivel ezek a programok időigényesek, Több időre lenne 

szükség, mint egy normál 45 perces óra. Mennyire vezethető be a tanmenetbe nem tudja. 

Igazából nagy korlát, hogy csak a város szélén van lovarda, lovas tanya, ahová a gyerekeknek is el 

kellene jutni, ami szintén plusz időt jelentene. Kérdés az is, hogy milyen módon zajlana az óra, hány 

lóra lenne szükség. Tudomása van róla, hogy van olyan kollégája, aki lovagolt korábban. 

A tantárgyak tekintetében nagyon összetett, megtalálható benne a természetismerettől kezdve, a 

földrajz, a biológia, a testmozgás, a honismeret, és a KRESZ is. 

Nincs különösebb észrevétele a programmal kapcsolatban, de úgy gondolja, hogy fokozatosan kellene 

beépíteni a tanmenetbe. 
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Fiatal hölgy, aki némettanárként dolgozik egy kis falu általános iskolájában. 

Nem hallott még a programról, címéből arra következtet, hogy köze van mozgáshoz, környezetünkhöz. 

Nem tudja milyen jármódok vannak a programban, hallomás alapján az egészséges életmóddal is 

kapcsolatba hozza a mozgást. 

Nem rendelkeznek elegendő anyagi hátérrel, hogy ezeket a programokat biztosítani tudják, nagy 

probléma, hogy még a legszükségesebb dolgokra is alig futja. Nincsenek kerékpárok, eszközök. A vízi 

sporthoz a földrajzi feltételek sem adottak, egyetlen, ami megvalósíthatónak tűnik az a gyalogos. Nem 

igényel annyi eszközt, és pénzt. 

Lényegében, mint ötletet jónak tartja, a gyerekek sokkal több időt töltenének a szabadban, azonban 

szerinte nehezen megoldható lenne, a tanárokra is sokkal nagyobb felelősséget róna, ha bevezetnék 

ezeket a programokat. 

Lovak vannak a környéken, de nem tudja, hogy lenne megoldható a lovas jármód, és a négy közül ezt 

tartja a legdrágábbnak. Nem tud róla, hogy az iskolának bármilyen kapcsolata lenne. 

A programban megismerik a környezetüket, de úgy gondolja, előbb elméletben kell róla tanulniuk, és 

csak utána kellene a szabadba menniük. 

Nincsenek különösebb észrevételei a programmal kapcsolatban. 
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Megyeszékhelyen felsős osztályokban matematikát tanító fiatal nő. 

Hallomásból, csak felületesen ismeri a programot, a kollégáitól hallott róla, valamint az interneten is 

látta. 

Kerékpáros, gyalogos és lovas jármódokról értesült eddig. 

A városban sok gyereknek nincs kerékpárja, esetleg nem is tud, ilyen esetekben nekik biztosítani 

kellene a szükséges eszközöket, segítséget. A lovaglásról nem is szólva, kevés tanulónak van 

lehetősége lovagolni tanulni, nagyon drága sport. 

Fontos tényező, és motiváló, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban, a természetben, 

friss levegőn, és tapasztalva tanulhassanak. 

Nem tudja, hogy vezetné be, de ötletnek felvetette, hogy környéken lévő gyalogutakat, kiránduló 

helyeket bizonyos rendszerességgel, szervezetten fel lehetne keresni. 

A lovas jármód nagy korlátjának tartja, hogy kevesen tudnak lovagolni, és a pedagógusok között is 

nagyon kevesen kaptak lovagló leckéket. 

Nem tud róla, hogy az iskolának bármilyen kapcsolata lenne valamelyik lovardával, de tudomása van 

róla, hogy egy kollégája régen lovagolt. 

Tantárgyak között fontos szerepet kapna a természet ismeret, a védett állatok és növények, illetve 

természetben megtalálható ehető és mérgező növények megismerése. A különböző túlélési praktikák, 

tűzgyújtás, tájékozódás stb. 

Mindenképpen a lovaglást kellene először oktatni. Ezzel kapcsolatban pedig úgy látja, hogy azt kisebb 

csoportokban kellene, hogy mindenki kellő képen el tudja sajátítani. 
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 Folyó menti kisvárosban felső tagozatban testnevelést tanító középkorú hölgy. 

Hallott már korábban erről a programról, valamint utána nézett az interneten is, úgy tudja, most van 

kidolgozás alatt. Különböző sportcsoportok találhatóak meg benne a vízi, gyalogos, kerékpáros és 

lovas is. 

Az iskolában a vízi sporthoz adott a földrajzi lehetőség, azonban a legnagyobb akadályt az anyagi 

háttér megteremtése okozza, míg a kerékpáros túrákhoz elengedhetetlenek a kerékpárutak. Talán a 

gyalogtúrák igénylik a legkevesebb eszközt és pénzt. Azonban komoly kérdés az is, hogy milyen 

időintervallumban lennének ezek a foglakozások. 

Magát a kezdeményezést nagyon jónak találja, hogy a gyerekek mozgás közben is megismerhetik a 

környezetüket, a természetet. A fiatalok tapasztalva, szabad levegőn különböző tantárgyakat 

ismerhetnek meg. Akár a mindennapos testnevelés órával is össze lehetne kötni, tömbösített formában 

akar dupla órában. 

A lovas jármód bevezetéséhez szükséges lenne, hogy biztosítani tudjuk a diákok számára az utazást a 

legközelebbi lovardához, aminek komoly szervezési és eszköz igénye van. Szükséges, hogy legyen 

elegendő ló is a közelben, vagy kis csoportokban kellene megoldani ezeket a foglalkozásokat. 

Nem tud róla, hogy már lenne kapcsolata az iskolának bármelyik lovardával. De fontosnak tartja, hogy 

a gyerekek tanuljanak a lovakról, a lótartásról, és utána tanuljanak meg lovagolni. 

Az a jó ebben a programban, hogy nagyon komplex, rengeteg tantárgyat össze lehet kapcsolni benne. 

Hozzá lehet kötni a különböző természetismereti tárgyakat, a vizualitást, akár éneket, zenét, és persze 

elengedhetetlen része a testmozgás, az egészséges életmód. Akár a történelmet is bele lehet kapcsolni, 

a honismeretet, minthogy lovas nemzet vagyunk. 
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Fiatal nő, aki megyeszékhelyen felső tagozatosoknak biológiát-kémiát tanít. 

Nem igazán ismeri a programot, nem hallott még róla, interneten nézett utána. 

A gyalogos és a kerékpáros jármódot említette. 

Úgy gondolja, ez a program rengeteg akadályba ütközne a bevezetése során. Nem adottak hozzá a 

feltételek, hiányoznak a szükséges eszközök és a pénz is. Meg kellene oldani a gyermekek utaztatását 

a városból a lovardába és vissza, ez rendkívül idő igényes is, nem illeszthető bele a tanmenetbe. 

Nincsenek megfelelő szakemberek a különböző sportokhoz, a gyalogtúrán sem elegendő egy 

pedagógus, legalább kettőre szükség van, mert a legfontosabb a gyerekek biztonsága. 

Alapvetően nem rossz ötlet, a program segítségével a szabadban tanulhatnának a fiatalok, több tantárgy 

anyagait is be lehetne vonni. A gyerekekben is jobban megragadnak a tanultak, ha közben át is élik 

őket, tapasztalva tanulnak. 

Nem tudja, hogy lehetne bevezetni a tanmenetbe, mivel nagyon időigényesek ezek a programok. A 

normál 45 perces tanóra nem elegendő ezekre a tevékenységekre, minimum egy dupla órára lenne 

szükség, ami csak tömbösített formában oldható meg, összekötve a rendszeres testneveléssel. 

Mivel városi iskoláról van szó, a legközebbi lovardákhoz, lovas tanyákhoz is utazni kell, ami komoly 

akadályt jelent, ezen kívül ott van még a szakember hiány is és mindezeknek az anyagi vonzatai. 

Az iskolának nincsen kapcsolata egyetlen lovardával sem. 

A tananyagok rendkívül sokfélék lehetnek a különböző jármódoktól függően. Mindegyikben szerepel 

a testmozgás, de amíg a gyalogtúrákban a térképolvasás, tájékozódás, addig a víziben megjelenik a vízi 

eszközök használata, ki-be szállás, vízi kresz. A víz közelében az ottani élővilág megismerése is fontos, 

valamint akár víztisztaság vizsgálatot is lehet végezni.  

Amennyiben tényleg bevezetik ezeket a programokat véleményem szerint lassan fokozatosan kellene, 

hogy mennyire vihető át ténylegesen a gyakorlatba ezek az újítások. 
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Kisvárosban tanít, általános iskolában. A kisváros lélekszáma 5000 fő, soka bejáró tanuló, főként 

hátrányos helyzetűek, történelmet tanít. 

Egyáltalán nem hallott erről a programról. úgy gondolja, sokat segítene a bevezetése, különösen, ha a 

testnevelés órák egy részét ki lehetne váltani vele.  

A jármódok közül leginkább a gyalogos jármódot tartja megvalósíthatónak, figyelembe véve a 

felszereltséget, és a körülményeket.  

A jármódok közül bármelyik bevezetése lehetséges lenne, kérdés az, hogy ehhez az eszközöket ki 

biztosítja.  A tanulók, szüleik nehéz körülmények között élnek, gyakorlatilag a több napos túra csak 

teljes ellátással biztosítható számukra.  Anyagi hozzájárulást tőlük nem tudunk kérni. Ebből 

következően, leginkább a gyalogos jármódot tartja megvalósíthatónak, mely talán a legkevesebb 

beruházást igényli. 

Másik probléma, hogy diákjaink nehezen vehetőek rá a táborozásra, arra, hogy több napot, szervezett 

program keretében az otthonuktól távol töltsenek. Kérdés, hogy ez a kötelező testnevelés órákat váltaná 

ki, ez esetben nem választhat a tanuló, kötelező program. Nehézséget jelentene az is, hogy kik kísérjék 

a tanulókat (az osztálylétszám átlagosan kb. 20-25 fő), egy fő kísérővel ez nem megoldható. A túra 

ideje alatt a kísérő pedagógusok óráját helyettesítéssel pótolni kell.  

Nem tartja rossz ötletnek a program bevezetését, hiszen a program lehetőséget ad nemcsak a 

testmozgásra, hanem más tárgyakkal összekapcsolva új ismertek szerzésére is. Legjobban és 

leghatásosabban pedig a gyakorlatban lehet tanulni.     

A különböző jármódok számos lehetőséget nyújtanak a különböző közismereti tárgyak gyakorlatban 

történő oktatására. Leginkább a földrajz (térképismeret), biológia (táborhelyek kiválasztása, adott 

élővilág megfigyelése), technika (kerékpár felszereltsége, javítása). És a kresz szabályai, mely 

mindegyik jármódnál fontos.  

A lovas jármódnál alapvető és elsajátítandó ismeret a ló természete, gondozása, ápolása, lovaglás. Ezek 

után lehet csak összekapcsolni mással. Pl. történelmi, hagyományőrző ismeretek.  

Nem lenne rossz kipróbálni, de a legtöbb iskola ehhez segítséget vár. Nincsenek megfelelő eszközeik 

a megvalósításhoz, másrészt az órarendbe, a tanév rendjébe is nehezen illeszthető be egy ilyen program.   
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Tanár, általános iskola és gimnáziumban, egy borsodi kisvárosban. Történelem, magyar szakos. 

Sokat pályáznak, de ez a program nem jutott el hozzá.  Sajnálja, mert a mindennapos testnevelés 

kiváltásában, mely elég nagy feladat elé állítja iskolákat, jó lehetőség lenne.  

A járásmódok egy része megvalósítható lenne (gyalogos, kerékpáros, talán a lovas is), de mindegyik 

előkészítést és egyeztetést igényel.  

A jármódok bevezetése iskolájukban nehezen megvalósítható. Ki, mikor, milyen órakeretben, hogyan? 

A feszített órakeret, még akkor is, ha a felzárkóztatásra szánt órákat is veszik figyelembe, tömbösítést 

igényel. A foglalkozást, tábort? igénylő pedagógust, pedagógusokat nélkülözni kell az adott 

időtartamra. A gyalogos és kerékpáros táborra talán lenne esély. Még a lovas is megoldható lenne, de 

ennek nyilván van emberi és anyagi oldala is. Tanulóik közül kevesen hódolnak a lovas sportnak, a 

tanáraik felkészültsége sem megfelelő. Egy ilyen túra – legyen bármilyen hosszúságú - felelősséggel 

jár. A kellő ismereteket a kísérő tanároknak és a gyerekeknek is meg kell szerezni.    

A program bevezetése ellen nem tiltakoznak, hiszen számos gyakorlati és hasznosítható ismereteket 

szerezhetnek a gyerekek, mely sok tantárgy ismereténél felhasználható.   

Az órakeretbe a program nehezen illeszthető be. Miután a program sok tárgyhoz illeszthető ismereteket 

ad, kérdés, milyen órák terhére valósítsák meg.  Csak tömbösítve lehetséges, kérdés melyik nevelő 

vállalja? 

Lenne lehetőség a településen a lovas jármód bevezetésére is, de erre sem a diákok, sem a tanárok 

nincsenek felkészülve. Egyáltalán nem találkoztak még lovakkal úgy, hogy ez a túra megkövetelné.  

Ehhez több felkészülés és ehhez szükséges idő kellene.  

A településen él olyan vállalkozó, akivel ez ügyben a kapcsolatot fel lehetne venni. Ismét a kérdés: 

milyen tárgy keretében és ki finanszírozza? 

A program nagyon sok ismeretet nyújthatna, és beintegrálható lenne a közismereti tárgyakba. (biológia, 

földrajz, életvitel, történelem) Emellett közösségépítés.  
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Középkorú férfi, általános iskolában tanít óraadóként, megyeszékhelyen. Reál tantárgyakat tanít.    

Semmit nem hallott a programról, most ismerkedik vele.  

Nem tartja rossznak a kezdeményezést, de a programban való részvétel nem az ő kompetenciája. 

Óraadó tanárként azt látja, hogy szükség lenne egyéb foglalkozásokra is, nemcsak a kötelezően 

leadandó órákra. Nyilván ennek vannak vonzatai: eszköz, személy, anyag, stb.  

Szívesen részt venne ilyen programban, de ebben nem ő dönt. Sok tapasztalatot szerezhet mindenki 

egy ilyen túra során, közvetlenebb kapcsolat alakulhat ki tanár és diák között, jó értelemben. 

Azt, hogy hogyan illeszthető be az iskola programjába nem tudja, de a program lehetőségét nem tartja 

haszontalannak.  

Valószínűleg, véleménye szerint az iskolának nincs kapcsolata lovardával – egyébként is talán ez a 

legnehezebben megvalósítható program - így nem sok esélyt lát a kezdeményezésre.  

Miután minden mindennel összefügg, számos tantárgy keretében lehetne felhasználni a tanulók 

programban szerzett ismereteit. De ehhez nyitottság is kell. Kérdés: ki kíséri őket, milyen ismeretekkel 

rendelkezik, hogyan áll a programhoz?  

Nem feltétlenül kell szaktanár a BMo programhoz, de megfelelő feltétel és lelkesedés elengedhetetlen. 
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Nyugdíj előtt álló iskolavezető helyettes, megyeszékhelyen. Magyar- orosz szakos, magyart tanít. Nem 

sok információ jutott el hozzájuk a programról, ezért nem is igazán foglalkoztak vele. 

A közoktatási törvény figyelembe vételével nehezen tartja megvalósíthatónak. Az iskolák erre 

nincsenek felkészülve.  Gyakorlatilag egyetlen járásmódhoz nem tud feltételeket biztosítani az iskola. 

Ehhez sok feltétel kellene: milyen órakeret terhére, ki intézze, csinálja, milyen terheket ró az iskolára, 

szülőkre? 

Igazán a gyalogos és a vízi és talán a kerékpáros jármódokat tartja megvalósíthatónak.    

Talán ezek feltételei még megvalósíthatók. De ehhez is kell valaki, aki ezt összefogja az iskolában, és 

megvannak a kellő ismeretei. A lovas elképzelés nem megvalósítható. Van ugyan olyan tanulónk, aki 

rendszeresen jár lovagolni, de erre egy csoportot nem tudunk biztosítani. Ennek felelőssége van.   A 

lovat ismerni kell.  Ló és lovasa.  

A program keretében felsorolt programok nagyon sok lehetőséget biztosítanának a tantárgyak elméleti 

megtapasztalásán túl a gyakorlathoz is. Számos saját tapasztalaton alapuló ismeret elsajátítására lenne 

lehetőség. 

A lovas programot nem igazán tartom megvalósíthatónak. A kivitelezéséhez idő, pénz és nevelő kell.  

Össze kell szoknia embernek és állatnak. A gyerekeknek meg kell tanulniuk a ló természetét, ápolását, 

gondozását, irányítását. És a kísérő nevelőnek is. 

Érdekes és nem haszontalan lenne, ha a megfelelő körülmények biztosítva lennének.  
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Nyugdíj előtt álló férfi, testnevelés- földrajz szakos, általános iskolavezető helyettese.  

Nem halott a programról. Pedig jó ötletnek tartja a testnevelés órák kiváltásában.   

Az ötletet jónak tartja. Kérdés: kire bízzuk? Akire bízzuk, annak felkészültnek kell lennie. Csak így 

biztosítható a tanulók biztonsága. Másik kérdés: ki és kik vállalják a tanárok közül? Megvalósíthatóság: 

Mikor, milyen órakeret terhére, tömbösítve, iskolai szünetben, hogyan? 

Gyakorlatilag az összes program megvalósításra van lehetőség, csak szervezés, pénz és eszköz kérdése. 

Kizárólag tömbösítve, vagy a szünetek idejére képzeli el a megvalósítást. 

Sem a hosszabb gyalogtúrákhoz, sem a vízi túrákhoz, sem a biztonságos kerékpártúrákhoz nincs meg 

a felszereltség. A lovasról nem is beszélve.  

Állat és ember. Össze kell szokniuk. Biztosan lenne a gyerekek közül erre kapható, de nem egy teljes 

osztály. Az órarendek, az iskola rendje tekintetében ezt viszont figyelembe kell venniük.   

Hasznosnak tartaná a program bevezetését, bármelyik járásmód tekintetében, mert rengeteg 

információhoz juthatnak a gyerekek közvetlen megtapasztalás útján. Emellett közösségépítő hatása is 

van.  

A hasznosítható ismeretek: térképolvasás, iránytű használata, KRESZ, történelmi ismeretek (lovas 

nemzet és ehhez kapcsolódó ismeretek) Szinergia. 
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Kis faluban lévő általános iskola tanára (fizika- kémia)  

A program nem jutott el az iskolához. Most hall róla először. A pályázat keretében megvalósítható 

programot jónak tartja, de nehezen kivitelezhetőnek. A tanulók többsége halmozottan hátrányos 

helyzetű, az iskola ilyen lehetőségekre nincs felkészülve és a szülőktől sem várhat segítséget.   

Talán a gyalogos program, amiben rész tudnak venni.  

Nem tudják, hogy a tantervbe, az órakeretbe hogyan tudnák beintegrálni a lehetőségeket. Az 

elképzelések alapján ez nem illeszthető egy tanórai - 45 perces - keretbe.     Ráadásul egy osztálynyi 

gyerek ilyen jellegű képzése (20-25 fő) nem egy pedagógust igényel. 

Hasznosnak tartaná a program bevezetését, de ehhez az órarendet, a nevelők és tanulók leterheltségét 

is figyelembe kell venni. Talán segítene a dolgokon, ha bizonyos tárgyak teljesítését elismernék a 

program keretében.  

A program számos lehetőséget nyújt a diákoknak és a pedagógusoknak is a tantárgyak ötvözésére, a 

gyakorlati ismeretek megtapasztalására.   

A lovas jármód bevezetését nem tartja reálisnak, mivel nincs  a településen lovarda, a tanulóknak sincs 

gyakorlati tapasztalata lovak kezelésében, a pedagógusokról nem is beszélve.  

Egyébként a lovas program bevezetése nagy lehetőséget nyújtana a történelmi hagyományok átadására, 

de ehhez jelenleg a feltételek nem adottak.  
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Egyéni mélyinterjú interjú összefoglaló 24 

TÁMOP 3.1.15-14-2014.0001 projekt lovas jármód 

 

Megyeszékhelyen, általános iskolában tanító matematika-fizika szakos tanár.  

Nincs információja a programról, de a hallottak alapján valószínűleg sok lehetőséget nyújtana a 

gyerekek fejlesztésében. 

Leginkább megvalósíthatónak tartja a gyalogos és kerékpáros programot, mely a tanulók helyi 

közlekedésének támogatásában is szerepet játszik.  (KRESZ ismerete) 

A program bevezetése nem igazán megoldható. Ki legyen a felelőse? Kinek a feladata? (osztályfőnök, 

szaktanár?) Milyen órakeret terhére? Az iskolának nincs kapcsolata lovardával, bár a város szélén van 

erre lehetőség. A kérdés akkor is kérdés. Ki, mikor, hogyan, hány főt, … 

A tanításban a program jól felhasználható lenne, a matematika és a fizika terén is, önálló megfigyelés 

alapján számos gyakorlati tapasztalathoz  juthatnának a tanulók. De ehhez módszertan, eszköz, idő 

kellene. Ez pedig nincs.  

Tanulóink nem járnak, nem tudnak lovagolni. Bár ezt is meg lehetne oldani, de ehhez megint ember, 

pénz és lovarda kell. Az órarendbe képtelenség beilleszteni.  

A program számos lehetőséget biztosítana a különböző közismereti tárgyak gyakorlati szemléltéhez, a 

mindennapok során megtapasztalható ismeretek átadásához.  (biológia, földrajz, testnevelés, életvitel) 

Az állatokkal való kapcsolat, a hagyományok megismerése, fenntartása céljából nem lenne haszontalan 

a lovas BMo program. De ehhez egy városban a megfelelő körülményeket biztosítani kell. Lehetőséget 

arra, hogy tanórai keretek között a tanuló megismerje és kezelni tudja az állatot, szakembert, segítő 

pedagógust, és időt.     
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TÁMOP 3.1.15-14-2014.0001 projekt lovas jármód 

 

Kis falu, általános iskolai testnevelő tanár, nő.  

Hallottak már a programról, jónak tartják. mert egyrészt kiválthatja a mindennapos testnevelés órák 

egy részét, másrészt lehetőséget nyújt arra, hogy a testmozgást más tantárgyakkal is ötvözzék. 

A program keretén belül lehetőség nyílik a  tanórán kívüli gyakorlati, természetben megtapasztalható 

ismeretek megszerzésére, tanárok együttműködésére, a közösség építésre.   

Természetesen ennek a bevezetéséről az iskolavezetésnek kell dönteni. Támogatná a program 

bevezetését. De az ehhez szükséges feltételeket valakinek biztosítani kell.  Jó lenne a helyi tantervbe, 

órarendbe beépíteni, vagy tömbösítve megtartani. És nemcsak a testnevelést oktató kollégára építve.  

Leginkább a legkevesebb beruházást igénylő programot tartja megvalósíthatónak: a gyaloglást. De 

vidéki település révén, a lovas tevékenység sem tűnik megvalósíthatatlannak. de ehhez megint csak 

szakember, pénz és akarat kell. 

A gyerekeket és a segítő tanárokat is fel kell készíteni, az órákat a tantervbe be kell építeni.  

A hátrányos helyzetű, nehezen tanuló diákok számára a BMo program remek lehetőséget nyújtana a 

tanulásra, új ismeretek szerzésére. 
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Kérdőívek 

Kérdőív Bejárható Magyarország tantárgy Lovas jármódjához 

Iskolaigazgatóknak vagy helyettesüknek 

„ A Bejárható Magyarország tantárgy 4 járásmódja: a gyalogos, a kerékpáros, a lovas, a vízi (túrakenu, 

-kajak és a vitorlás) jármódokban realizálódhat:  

A Bejárható Magyarország tantárgy fő célja hazánk összetett, ökoturisztikai szemléletű, sajátos 

nézőpontból való bemutatása és a természetjárás népszerűsítése. Komplex ismeretanyagával 

hozzájárul a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott köznevelési feladatok megvalósításához, a 

kiemelt nevelési célok eléréshez, az aktív, cselekvő ismeretszerzés megalapozásához, elsajátításához. 

A tantárgy legfőbb feladata, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését és kialakítsa bennük az igényt olyan 

„értékproduktív” és értékek mentén szervezett, természetben megvalósuló, környezetbarát szabadidős 

tevékenység végzésére, amely során kiemelkedő szerepet kap a testmozgás és az ismeretek kreatív 

feldolgozása. A terepen zajló gyakorlatok, melyek a tantárgy eszköztárának szerves részei, a 

természetben megvalósuló tevékenységek, valamint a természetjárás sokféle nevelési lehetőség 

tárháza. A természetbaráttá nevelés a lovas jármódban a lovas jármódokra, lovas-programokra, 

valamint hazánk lovas kultúrájára és lovasturisztikai attrakcióira alapozva és fókuszálva valósítja meg 

az élménypedagógiai aspektusokat.” 

Kérjük válaszaival segítse a program kidolgozását! 

*Kötelező 

1. Elegendő-e a szaktanári ellátottság a mindennapos testnevelés megvalósítására az Ön 

iskolájában? * 

o igen  

o nem  

Ez egy kötelező kérdés 

2. Elegendő-e az infrastruktúra az Ön intézményében a mindennapos testnevelés 

megvalósítására? * 

o igen  

o nem  

Ez egy kötelező kérdés 

3. Mennyire fontosak a pedagógusoknak tartott továbbképzések esetén az alábbiak? * 

1 egyáltalán nem fontos, 2 kismértékben fontos, 3 közepesen fontos, 4 fontos, 5 nagyon 

fontos 

 1 2 3 4 5 

gyakorlat-

orientált képzés      
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 1 2 3 4 5 

használható 

tudás      

széles 

kompetencia-tár      

modern trendek 

az oktatásban      

a képzettséggel 

megoldható 

legyen a 

mindennapos 

testnevelés 

feladata 

     

képző hely 

közelsége      

képző hely 

hírneve      

tananyaggal való 

ellátottság      

egyéb:       

Kérjük, egy sorba csak egy választ írjon 

4. Mennyire tartja fontosnak a kollégái folyamatos képzését, oktatásokon való részvételét 

(élethosszig tartó tanulást)? * 

Ez egy kötelező kérdés 

5. Tervezi-e a BMO-t bevezetni? * 

 igen  

 nem  

Ez egy kötelező kérdés 

6. Ha igen, melyik jármód(ok)ban? * 

 vízi  

 lovas  

 kerékpáros  

 gyalogos  

Ez egy kötelező kérdés 
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7. Milyen iskolarendszerben működik az Önök intézménye? * 

 4+8 osztály  

 8+4 osztály  

 6+6 osztály  

Ez egy kötelező kérdés 

8. Az iskola milyen településen található? * 

 falu  

 város  

 megyeszékhely  

 Budapest  

Ez egy kötelező kérdés 
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Kérdőív Bejárható Magyarország tantárgy lovas jármódjához 

tankerületi igazgatóknak 

„ A Bejárható Magyarország tantárgy 4 járásmódja: a gyalogos, a kerékpáros, a lovas, a vízi (túrakenu, 

-kajak és a vitorlás) jármódokban realizálódhat:  

A Bejárható Magyarország tantárgy fő célja hazánk összetett, ökoturisztikai szemléletű, sajátos 

nézőpontból való bemutatása és a természetjárás népszerűsítése. Komplex ismeretanyagával 

hozzájárul a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott köznevelési feladatok megvalósításához, a 

kiemelt nevelési célok eléréshez, az aktív, cselekvő ismeretszerzés megalapozásához, elsajátításához. 

A tantárgy legfőbb feladata, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését és kialakítsa bennük az igényt olyan 

„értékproduktív” és értékek mentén szervezett, természetben megvalósuló, környezetbarát szabadidős 

tevékenység végzésére, amely során kiemelkedő szerepet kap a testmozgás és az ismeretek kreatív 

feldolgozása. A terepen zajló gyakorlatok, melyek a tantárgy eszköztárának szerves részei, a 

természetben megvalósuló tevékenységek, valamint a természetjárás sokféle nevelési lehetőség 

tárháza. A természetbaráttá nevelés a lovas jármódban a lovas jármódokra, lovas-programokra, 

valamint hazánk lovas kultúrájára és lovasturisztikai attrakcióira alapozva és fókuszálva valósítja meg 

az élménypedagógiai aspektusokat.” 

Kérjük válaszaival segítse a program kidolgozását! 

*Kötelező 

1. Elegendő-e a szaktanári ellátottság a mindennapos testnevelés megvalósítására az Ön 

tankerületében? * 

o igen  

o nem  

2. Elegendő-e az infrastruktúra az Ön tankerületében a mindennapos testnevelés 

megvalósítására? * 

o igen  

o nem  

3. Mennyire fontosak a pedagógusoknak tartott továbbképzések esetén az alábbiak? * 

1 egyáltalán nem fontos, 2 kismértékben fontos, 3 közepesen fontos, 4 fontos, 5 nagyon 

fontos 

 1 2 3 4 5 

gyakorlat-

orientált képzés      

használható 

tudás      
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 1 2 3 4 5 

széles 

kompetencia-tár      

modern trendek 

az oktatásban      

a képzettséggel 

megoldható 

legyen a 

mindennapos 

testnevelés 

feladata 

     

képző hely 

közelsége      

képző hely 

hírneve      

tananyaggal való 

ellátottság      

egyéb:       

4. Mennyire tartja fontosnak a kollégái folyamatos képzését, oktatásokon való részvételét 

(élethosszig tartó tanulást)? * 

o egyáltalán nem tartom fontosnak  

o kismértékben tartom fontosnak  

o közepesen tartom fontosnak  

o nagyon fontosnak tartom  

o teljes mértékben fontosnak tartom  

5. Hasznosnak tartja-e a BMo bevezetését? * 

o igen  

o nem  

6. Ha igen, melyik jármód(ok)ban? * 

o vízi  

o lovas  

o kerékpáros  
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o gyalogos  

7. Mely jármódok vezethetők be az Ön tankerületében? * 

o vízi  

o lovas  

o kerékpáros  

o gyalogos  

8. Melyik megyében található az Ön tankerülete? * 
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Kérdőív Bejárható Magyarország tantárgy Lovas jármódjához 

„ A Bejárható Magyarország tantárgy 4 járásmódja: a gyalogos, a kerékpáros, a lovas, a vízi (túrakenu, 

-kajak és a vitorlás) jármódokban realizálódhat:  

A Bejárható Magyarország tantárgy fő célja hazánk összetett, ökoturisztikai szemléletű, sajátos 

nézőpontból való bemutatása és a természetjárás népszerűsítése. Komplex ismeretanyagával 

hozzájárul a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott köznevelési feladatok megvalósításához, a 

kiemelt nevelési célok eléréshez, az aktív, cselekvő ismeretszerzés megalapozásához, elsajátításához. 

A tantárgy legfőbb feladata, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését és kialakítsa bennük az igényt olyan 

„értékproduktív” és értékek mentén szervezett, természetben megvalósuló, környezetbarát szabadidős 

tevékenység végzésére, amely során kiemelkedő szerepet kap a testmozgás és az ismeretek kreatív 

feldolgozása. A terepen zajló gyakorlatok, melyek a tantárgy eszköztárának szerves részei, a 

természetben megvalósuló tevékenységek, valamint a természetjárás sokféle nevelési lehetőség 

tárháza. A természetbaráttá nevelés a lovas jármódban a lovas jármódokra, lovas-programokra, 

valamint hazánk lovas kultúrájára és lovasturisztikai attrakcióira alapozva és fókuszálva valósítja meg 

az élménypedagógiai aspektusokat.” 

Kérjük segítse válaszaival a program kidolgozását!  

*Kötelező 

1. A kérdőív kitöltőjének neme * 

o Férfi  

o Nő  

Ez egy kötelező kérdés 

2. A kérdőív kitöltőjének életkora * 

év 

 
Ez egy kötelező kérdés 

3. Mennyi oktatási tapasztalattal rendelkezik? * 

o 1-3 év  

o 3-10 év  

o több, mint 10 év  

Ez egy kötelező kérdés 

4. Milyen végzettséggel rendelkezik? * 

o tanító  

o tanár  
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Ez egy kötelező kérdés 

5. Mely osztályokban tanít? * 

több válasz is lehetséges 

o 1  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o 6  

o 7  

o 8  

Ez egy kötelező kérdés 

6. Milyen a pedagógus besorolása? * 

o gyakornok  

o pedagógus I.  

o pedagógus II.  

o mesterpedagógus  

o kutatótanár  

Ez egy kötelező kérdés 

7. Rendelkezik-e szakvizsgával? * 

o nem  

o igen  

Ez egy kötelező kérdés 

ha igen milyen területen: * 

 
Ez egy kötelező kérdés 

8. Milyen iskolarendszerben működik az Önök intézménye? * 

o 4+8 osztály  

o 8+4 osztály  

o 6+6 osztály  
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Ez egy kötelező kérdés 

9. Az iskola milyen településen található? * 

o falu  

o város  

o megyeszékhely  

o Budapest  

Ez egy kötelező kérdés 

10. Értékelje, hogy a felsorolt szempontokat mennyire tartja fontosnak a BMO tantárgyat 

oktató pedagógus esetében! A megfelelő oszlopba tegyen X-et * 

1= egyáltalán nem tartja fontosnak, nincs jelentősége 2= kismértékben fontos 3= közepesen 

fontos 4= fontos 5= nagyon fontos 

 1 2 3 4 5 

az adott jármódban 

rendelkezzen 

sportolói múlttal  
     

az adott jármódban 

rendelkezzen 

szakmai 

előképzettséggel 

     

testnevelő tanári 

végzettséggel, 

vagy tanító 

testnevelés 

műveltségterülettel 

rendelkezzen 

     

A BMO tárgy 

oktatásához 

leginkább 

kapcsolódó szakos 

(földrajz, biológia, 

történelem,) 

végzettséggel 

rendelkezik 

     

Oktatási gyakorlat 

az 5-8 osztályos 

tanulók körében 
     

Táboroztatási és 

túravezetési 

tapasztalat, erdei 
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 1 2 3 4 5 

iskolák 

vezetésében 

szerzett tapasztalat 

Kérjük, egy sorba csak egy választ írjon 

11. Mennyire jellemzik a felsorolt tényezők a BMO tantárgyat Ön szerint? * 

1: egyáltalán nem, … , 5: teljes mértékben 

 1 2 3 4 5 

komplex 

ismeretanyagot 

jelent 
     

gyakorlat-centrikus       

az elméleti 

ismereteket 

változatos eszközök 

és módszerek 

segítségével 

valósítja meg 

     

nem a szokásos 

tanár-tanuló 

interakcióban 

valósul meg, mely 

motiválóbb a 

gyerekeknek az 

ismeretek 

elsajátításra 

     

élménypedagógiai 

elemekkel operál      

kiválóan alkalmas a 

tanulók kognitív, 

szociális és 

személyes 

kompetenciáinak 

fejlesztésére 

     

terepen zajlik      

természet 

védelmének és 

megszerettetésének, 

az ökoszemlélet 
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 1 2 3 4 5 

formálásának egyik 

hatásos eszköze 

szabadidős sportok 

széles tárházával 

ismerkedhet meg a 

tanuló 

     

kiválóan alkalmas 

eszköz a testi és 

lelki egészség 

fejlesztésére 

     

a szocializációt 

segíti      

kondicionális és 

koordinációs 

képességek 

fejlesztésében 

betöltött szerepe 

jelentős 

     

jó szemléletformáló 

eszköz, a 

gyermekek 

érzelmeire is hat 

     

a testmozgás bár 

jelentős szerepet 

tölt be a 

programban, több, 

mint testnevelés óra 

     

az összes felső 

tagozatos 

klasszikus 

tantárggyal vannak 

kapcsolódási 

pontjai 

     

új tudás átadásában, 

elmélyítésében 

nagy a szerepe  
     

a kötelező 

tárgyakhoz 

kapcsolódó 
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 1 2 3 4 5 

tudástartalmak 

részben kiegészítik 

az ott megjelenő 

ismereteket, más-

más nézőpontból 

világítják meg és 

mélyítik el azokat, 

így nyújtva 

többlettudást a 

tanulók számára 

alkalmas az 

intézmény 

arculatának 

alakítására  

     

hazánk turisztikai 

attrakcióival 

ismerkedhetnek 

meg a tanulók 

     

Kérjük, egy sorba csak egy választ írjon 

12. Az iskola órarend szerkezetébe hová tudná elhelyezni a BMo tantárgyat? * 

o délelőttre  

o délutánra  

o bárhová  

Ez egy kötelező kérdés 

13. Hogyan tartaná a leghatékonyabbnak a tantárgy megvalósítását? * 

o tömbösítve  

o sávosan  

o délutáni foglalkozás keretében  

o szakkör formájában  

Ez egy kötelező kérdés 

14. Az Önök iskolájában melyik lenne hasznosabb a BMO tantárgy bevezetésére 

vonatkozóan? * 

o A kötelező testnevelés órák keretében történő bevezetés  

o A szabadon felhasználható órakeret terhére történő bevezetés  



 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

112 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 
 

o Mindkettő  

o Egyik sem  

Ez egy kötelező kérdés 

15. Melyik jármód bevezetésére van lehetősége az iskolájában? * 

o gyalogos  

o lovas  

o kerékpáros  

o vízi (kajak-kenu, vitorlás)  

Ez egy kötelező kérdés 

16. Van-e lehetőség a lovas jármód bevezetésére? * 

o igen  

o nem  

Ez egy kötelező kérdés 

17. Van-e olyan tanár az iskolában aki lovagol, vagy van tapasztalata lovardai környezetben? 

* 

o igen  

o nem  

Ez egy kötelező kérdés 

18. Ön szerint mennyire gyakorlat orientált a BMO tantárgy? * 

%-ban kérjük megadni 

 
Ez egy kötelező kérdés 

19. Mennyire tartja fontosnak a folyamatos képzéseken, oktatásokon való részvételt 

(élethosszig tartó tanulást)? * 

Ez egy kötelező kérdés 

20. Szokott-e részt venni oktatásokon, szakképzéseken, konferenciákon? * 

 egyáltalán nem  

 egy-két évente  

 minden évben  

 évente többször  
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Ez egy kötelező kérdés 

21. Részt venne-e olyan képzésen, amely rövid idő alatt (1 év) pedagógiai ismereteit bővítve lehetővé 

tenné a BMO lovas jármód tantárgy oktatásában való részvételre? * 

 igen, akár hajlandó lennék érte képzési díjat is fizetni  

 igen, amennyiben ingyenes a képzés  

 nem  

Ez egy kötelező kérdés 

22. Milyen modulokat, ismeretköröket tanulna szívesen, amit a BMO oktatásában hasznosíthatna? * 

 lovaglás alapjai  

 lovaskultúra  

 tájékozódás, túrázás  

 hazánk turisztikai attrakciói, turizmusföldrajzi aspektusai  

 BMO oktatásmódszertani aspektusai  

 új trendek, irányzatok  az iskolai oktatásban, élménypedagógia  

 rekreáció, animáció  

 tervezés a BMO-ban  

 tanítás és tanulásmódszertan  

 sportágismeret  

 iskolaegészségtan  

 prevenció  

Ez egy kötelező kérdés 

23. Mennyire fontosak egy Ön által elvégzendő képzés kapcsán a következők? * 

1 egyáltalán nem tartom fontosnak,2 kismértékben tartom fontosnak, 3 közepesen tartom fontosnak, 

4 nagyon fontosnak tartom,5 teljes mértékben fontosnak tartom 

 1 2 3 4 5 

gyakorlat-

centrikus oktatás      

a képző hely 

közelsége      

a képző hely 

hírneve      
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piacképes 

végzettség      

új ismeretek, 

kompetenciák      

Kérjük, egy sorba csak egy választ írjon 

Google Űrlapokon soha ne adjon meg jelszavakat. 100%: elkészült! 
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Interjúvázlatok 
 

Fókuszcsoportos interjú vázlata 

TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 projekt lovas jármód 

 

Bemutatkozás (szakmai: milyen iskolában tanít, milyen településen, mely osztályokban, milyen 

tantárgyakat) 

Mit tud a Bejárható Magyarország (BMo) programról? 

Milyen jármódjairól hallott? 

A bevezetésének milyen korlátai vannak az Ön iskolájában? 

MI motiválja arra, hogy bevezessék az Ön iskolájában is a BMo tantárgyat? 

Hogyan képzeli el a bevezetését? Hogyan vezetné be a saját iskolájában? (Mikor lennének az órák, hol, stb.?) 

A lovas jármód bevezetésének milyen korlátai vannak az Ön iskolájában? 

Van-e az iskolának, vagy valamely pedagógusnak lovardával kapcsolata? 

Milyen tananyagtartalmat tartana hasznosnak, látna szívesen a BMo tantárgy keretében? 

Milyen tananyagtartalmat tartana hasznosnak a lovas jármóddal kapcsolatban? 

Van-e egyéb észrevétele, javaslata a BMo tantárgy lovas jármódjával kapcsolatban, ami eddig nem került szóba? 

 

 

 

Köszönjük a részvételét! 
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Egyéni mélyinterjú interjú vázlata 

TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 projekt lovas jármód 

 

Bemutatkozás (szakmai: milyen iskolában tanít, milyen településen, mely osztályokban, milyen 

tantárgyakat) 

Mit tud a Bejárható Magyarország (BMo) programról? 

Milyen jármódjairól hallott? 

A bevezetésének milyen korlátai vannak az Ön iskolájában? 

MI motiválja arra, hogy bevezessék az Ön iskolájában is a BMo tantárgyat? 

Hogyan képzeli el a bevezetését? Hogyan vezetné be a saját iskolájában? (Mikor lennének az órák, hol, stb.?) 

A lovas jármód bevezetésének milyen korlátai vannak az Ön iskolájában? 

Van-e az iskolának, vagy valamely pedagógusnak lovardával kapcsolata? 

Milyen tananyagtartalmat tartana hasznosnak, látna szívesen a BMo tantárgy keretében? 

Milyen tananyagtartalmat tartana hasznosnak a lovas jármóddal kapcsolatban? 

Van-e egyéb észrevétele, javaslata a BMo tantárgy lovas jármódjával kapcsolatban, ami eddig nem került szóba? 

 

 

 

Köszönjük a részvételét! 

 


