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1. Vezetői összefoglaló 

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által megvalósítandó TÁMOP 

3.1.15,  „Köznevelési reformok operatív megvalósítása” c. kiemelt 

projekt egyik célja a kerettantervekben rögzített szabad időkeret 

felhasználását támogató innovációk létrehozása. A kiemelt projekt 

támogatja a hazai természeti és épített környezet élményközpontú 

megismerését szolgáló innovációk fejlesztését, kipróbálását és a 

fejlesztési eredmények rendszerbe illesztését. A tantárgyi szabad órakeret 

terhére lehetőség van az intézmények számára a Bejárható Magyarország 

kerettantervhez kapcsolódó különböző jármódokra vonatkozó speciális 

tudásanyag átadására. 

A BMO kerettanterv implementációjának előkészítéséhez a 

jelenlegi helyzet feltérképezése jelentette az első lépést. Ennek 

keretében, ahhoz, hogy átfogó képet kapjunk a Magyarországon működő 

köznevelési intézmények körülményeiről, a Bejárható Magyarország 

kerettantervvel kapcsolatos ismereteikről és a kerettantervvel 

kapcsolatos intézményvezetői attitűdökről, nagymintás kérdőíves 

vizsgálatot végeztünk azon intézmények körében, amelyek 5-8. 

évfolyamon végeznek oktatási-nevelési tevékenységet. A kérdőíves 

kutatás a teljes alappopuláción készült (N=3286); ennek keretében az 

intézményvezetőkhöz juttattuk el a kérdőíveket. A kérdőíves felmérés 

során teljes körű adatgyűjtésre törekedtünk és erre a KLIK adatbázisa 

adott lehetőséget. Az alacsony arányú válaszadási hajlandóság ellenére a 

kérdőívet 527 intézmény vezetője töltötte ki. 
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A helyzetelemzés keretében megpróbáltuk azonosítani azokat az 

iskolákat, amelyek a magyarországi folyók, a természetes és 

mesterséges állóvizek partján lévő településeken működnek és 

iskolai testnevelés tantervükben, az egész napos iskola foglalkozásaiban, 

szünidei terveikben szerepeltetik, tervezik, vagy egyelőre csak 

elképzelhetőnek tartják a vizes sportok különböző típusainak befogadását. 

Mindezek mellett a helyzetelemzés szerves részét képezte azon nézetek, 

vélemények és attitűdök feltárása, amelyek a BMO kerettanterv 

implementációjának akadályaira, az implementációval kapcsolatos 

kihívásokra reflektálnak. A hatékony és sikeres tantervi 

implementációhoz információkat kellett nyerni arról, rendelkezésre áll-e 

olyan oktatási környezet, amely a tantervi anyag bevezetésének, 

alkalmazásának folyamatát meg tudja valósítani. 

Fentiekkel összhangban kérdőíves kutatásunkban az alábbi 

kérdésekre kerestük a választ. 

1. Hogyan oldják meg az iskolák a mindennapos testnevelés 

bevezetésével járó megnövelt órakeret kihasználását? 

2. Léteznek-e együttműködések a köznevelési intézmények és a 

településükön működő vízisport-egyesületek, vízi turizmussal 

foglalkozó intézmények, nemzeti parkok között? 

3. Mennyire tekinthetők a köznevelési intézmények a vízi sportok 

oktatása, szabadidős felhasználása szempontjából aktívnak? 

4. Lenne-e igény az iskolákban a Bejárható Magyarország vízi 

jármódhoz kapcsolódó kerettantervének bevezetésére, és ha igen, 

milyen feltételek mellett? 

A kutatás eredményei rávilágítanak azon kulcspontokra, ahol a BMO 

vízi jármódú kerettanterv sikeres 

implementációjának feltételei javíthatók 
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lennének. A személyi feltételrendszer tekintetében a pedagógusok 

szakirányú továbbképzése – akár formális, akár nem-formális oktatási 

keretek között. Természetesen ez önmagában nem elegendő, annál is 

inkább, mivel a tárgyi feltételrendszerek, és egyáltalán a vízparthoz való 

közvetlen hozzáférés biztosításához az egyesületekkel történő 

együttműködésekre is szükség van. 

Az intézmények vízi „aktivitásával” kapcsolatos eredményeink azt 

mutatják, hogy a hazai iskolai úszásoktatás – mely a jövőben várhatóan 

még kiterjedtebbé válik – jó alapot jelenthet a diákoknak a vízi sportok 

elsajátításához. A vízi tábort szervezők – bár a szabályok szerint olyan 

biztonsági előírások betartására kötelezettek, mint pl. a mentőmellény 

használata a hajóban – a biztosan úszni tudó diákokra számítanak ezeken 

a programokon, bár tisztában kell lenni azzal, hogy a gyerekek 

úszástudása között lényeges különbség lehet. Ugyanakkor a szabadvíz 

eltérő viszonyokat jelent az úszni tudók számára az épített, medencés 

környezettől – a diákok ebben szerzett tapasztalata és rutinja a 

későbbiekben életmentő lehet. A természetben űzött vízi sportok 

megkedvelése azok életmódba való beépüléséhez vezethet, ugyanakkor e 

lehetőségek kihasználásában – tekintve az alacsony vízi tábor-, illetve 

túraszervezői kedvet – a válaszadó intézmények komoly deficitet 

mutatnak, amelyen a BMO vízi jármódú kerettanterv implementációja 

jelentős mértékben változtathatna. 

Az ismeretek tekintetében az eredmények arra mutatnak rá, hogy a BMO 

kerettanterv beágyazottsága a hazai köznevelési rendszer 

intézményeiben még nem érte el a kívánatos szintet – a válaszoló 

iskolák közel háromnegyedének vezetője nem hallott a tantervről. 

A kerettanterv szakmai „promóciója” tehát minden tekintetben 

kívánnivalót hagy maga után, a hatékonyság javítása ezen 

a területen elkerülhetetlen. A program sikerének egyik 
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kulcsa abban rejlik, hogy a kajak-kenu, illetve vitorlássport szakma milyen 

hatékonyan tudja a jövőben tájékoztatni erről, és az ilyen típusú 

lehetőségekről az iskolákat. Az információhiány ugyanis jelenleg akadályt 

jelent nemcsak a kerettanterv bevezetése, hanem az iskolai szabadidős 

vízi sportolás előtt is. A fejlesztéssel kapcsolatos javaslatokban 

felvonultatott problémák preventív kiküszöbölésére nagy hangsúlyt kell 

fektetni, ez döntő momentum abban, hogy a több mint 300, potenciális 

partnernek tekinthető intézményben, a kerettantervvel kapcsolatos 

képzésre nyitott pedagógusokra (is) támaszkodva megtörténhessen a 

BMO vizes jármódú kerettanterv implementációja. 

 

2. Bevezetés 

 

A 2014-ben elfogadott köznevelés-fejlesztési stratégia kimondja, hogy 

„az új tartalmi szabályozók a tanulók személyiségének és tudásának 

komplex fejlesztését helyezik a középpontba, amelynek 

legeredményesebb eszközét az olyan nevelési-oktatási programok 

jelentik, amelyek az iskolai életet egészében kezelik, azaz nem kizárólag a 

tanórákra koncentrálnak, hanem a nevelés-oktatás részének tekintik a 

tanórán kívül az iskolában eltöltött időt is.” A kerettantervek 

kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú 

EMMI rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza a „Bejárható 

Magyarország” szabadon választható tantárgy kerettantervét. 

A fentiekre tekintettel az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által 

megvalósítandó TÁMOP 3.1.15,  „Köznevelési reformok operatív 

megvalósítása” c. kiemelt projekt egyik célja ezért a 

kerettantervekben rögzített szabad időkeret 

felhasználását támogató innovációk létrehozása. A 
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kiemelt projekt támogatja a hazai természeti és épített környezet 

élményközpontú megismerését szolgáló innovációk fejlesztését, 

kipróbálását és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztését. A 

tantárgyi szabad órakeret terhére lehetőség van az intézmények számára 

a Bejárható Magyarország kerettantervhez kapcsolódó különböző 

jármódokra vonatkozó speciális tudásanyag átadására.  

Az egyes évfolyamokra biztosított, szabadon tervezhető időkeret 

felhasználásában alternatívaként jelenik meg a heti 5 órás tantárgy 

esetleges újabb idő-felhasználási lehetőségének programszintű 

megtervezésével és megszervezésével. Fontos lehetőség a kerettantervi 

kínálatok HPP-be történő beemelésének szempontjából, hogy a heti 3 órás 

testnevelés kerettanterv, mint alapegység ismét választható, amelyen túl 

a kiegészítő tantervekkel kívánják/tudják biztosítani a heti 5 testnevelés 

tanórát. 

A kérdőív egyrészt információkat gyűjtött, másrészt információkat nyújtott 

az intézmények képviselőinek a Bejárható Magyarország vízi fókuszú 

kerettantervéről, a fejlesztés különböző aspektusairól. A válaszadók ezek, 

valamint saját lehetőségeik ismeretében reagáltak arra a kérdésre, hogy 

hajlandók lennének-e a kerettantervvel kapcsolatos további 

egyeztetésre. Amint a 20. ábra szemlélteti, 329 intézmény a jövőben 

is partnernek tekinthető a  ilyen jellegű konzultációhoz, míg 198 

iskola nem kíván élni a jövőben ezzel a lehetőséggel. 

 

3. A helyzetelemzés céljainak megfogalmazása 

 

A BMO kerettanterv implementációjának előkészítéséhez a 

jelenlegi helyzet feltérképezése jelentette az első 

lépést. Ennek keretében, ahhoz, hogy átfogó képet 
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kapjunk a Magyarországon működő köznevelési intézmények 

körülményeiről, a Bejárható Magyarország kerettantervvel 

kapcsolatos ismereteikről és a kerettantervvel kapcsolatos 

intézményvezetői attitűdökről, nagymintás kérdőíves vizsgálatot 

terveztünk azon intézmények körében, amelyek 5-8. évfolyamon 

végeznek oktatási-nevelési tevékenységet. 

A helyzetelemzés a jelenlegi körülmények vizsgálata mellett ahhoz is 

közelebb vihet, hogy azonosítani lehessen a Bejárható Magyarország 

kerettanterv megvalósítóit, a kerettantervet alkalmazni kívánó 

intézményeket, azaz partnereinket. Kerestük mindazon 

tantestületeket, amelyek együttműködnek a kutatásban, befogadják a 

„vizes” orientációs tantervet a mindennapos testnevelés felépítése során. 

Továbbá megpróbáltuk azonosítani azokat az iskolákat, amelyek a 

magyarországi folyók, a természetes és mesterséges állóvizek partján 

lévő településeken működnek és iskolai testnevelés tantervükben, az 

egész napos iskola foglalkozásaiban, szünidei terveikben szerepeltetik, 

tervezik, vagy egyelőre csak elképzelhetőnek tartják a vizes sportok 

szabadidős és diákversenyzést is érintő típusainak befogadását. 

Mindezek mellett a helyzetelemzés szerves részét képezi azon nézetek, 

vélemények és attitűdök feltárása, amelyek a BMO kerettanterv 

implementációjának akadályaira, az implementációval kapcsolatos 

kihívásokra reflektálnak. A hatékony és sikeres tantervi 

implementációhoz információkat kellett nyerni arról, rendelkezésre áll-e 

olyan oktatási környezet, amely a tantervi anyag bevezetésének, 

alkalmazásának folyamatát meg tudja valósítani. Tájékozódni kellett 

arról, az intézmények képesek-e kialakítani a tervezés, fejlesztés, 

értékelés és bevezetés egyensúlyát.  
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Fontos volt annak megismerése is, hogy a rendszer különböző 

szereplői értékesnek, jelentősnek tartják-e azt a lehetőséget, hogy 

a tanulási környezetet egy támogató program segítségével 

fejleszteni lehet. 

 

Kérdőíves kutatásunkban az alábbi kérdésekre kerestük a választ. 

1. Hogyan oldják meg az iskolák a mindennapos testnevelés 

bevezetésével járó megnövelt órakeret kihasználását? 

2. Léteznek-e együttműködések a köznevelési intézmények és a 

településükön működő vízisport-egyesületek, vízi turizmussal 

foglalkozó intézmények, nemzeti parkok között? 

3. Mennyire tekinthetők a köznevelési intézmények a vízi sportok 

oktatása, szabadidős felhasználása szempontjából aktívnak? 

4. Lenne-e igény az iskolákban a Bejárható Magyarország vízi 

jármódhoz kapcsolódó kerettantervének bevezetésére, és ha igen, 

milyen feltételek mellett?    

 

4. A kutatás módszertana 

 

A vizsgálati populációt az általános iskolai korosztály, 5-8. évfolyamát 

érintő pedagógiai folyamat szereplői, a tantervi implementációban 

feltehetően érintett szakemberek alkották. A kutatási elem 

célcsoportját a felső tagozattal működő általános iskolák, mint 

alappopuláció alkotja. A kérdőíves kutatás a teljes alappopuláción készült 

(N=3286); ennek keretében az intézményvezetőkhöz juttattuk 

el a kérdőíveket. Az első megkeresés alapjául a KLIK 

hivatalos iskolai adatbázisát használtuk fel. A 
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kérdőíves felmérés során teljes körű adatgyűjtésre törekedtünk és erre a 

KLIK adatbázisa az elérhetőségek megadásával lehetőséget adott. Az 

alacsony arányú válaszadási hajlandóság ellenére a kérdőívet 527 

intézmény vezetője töltötte ki. 

A felmérés az ország összes, a jegyzékben szereplő és email címmel 

rendelkező, iskoláját érintette. A kérdőíves kutatás során emellett külön is 

felkerestük a szabadidős versenyeken részt vevő iskolákat fenntartótól 

függetlenül (több mint 2900 tanulót neveztek 2015-ben az Országos 

Diákolimpiára, 351 közoktatási intézményből. A verseny 3 napig tartott.) 

Ebből mintegy 250 intézményben van 5. évfolyam. 

A survey-felmérés lebonyolításához on-line kérdőív kitöltő rendszert 

alkalmazunk, az online survey-vizsgálat a Google felületen 

létrehozott kérdőív Google Drive platformon jelent meg, a Google 

Űrlapok programmal. A program lehetőséget nyújtott alapstatisztikák 

készítésére, illetve ezek grafikus megjelenítésére is.  

Az on-line kérdőíves felmérés előnye, hogy kifejezetten nagy mintán 

alkalmazható. Amennyiben a kérdéssort on-line módszerekkel küldjük ki 

és adatokat is így elemezzük ez a lehető legszélesebb körű és leggyorsabb 

adatfelvételi módszer. Ugyanakkor gyengesége, hogy nem szolgál kellő 

mélységű kvalitatív információkkal. Ebből kifolyólag a kérdőíves felmérés 

kiegészítéseként a szóbeli kikérdezés módszerét is alkalmaztuk – ennek 

eredményeit egy másik tanulmányban összegezzük.  

 

4.1 A minta bemutatása 

 

A kérdőívet összesen 527 intézményvezető töltötte ki; 

amely 16%-os válaszadási arányt jelent. Előzetesen is 

várható volt és a válaszadási hajlandóság is 
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megerősítette, hogy a vízparttal rendelkező települések intézményei 

magasabb arányban válaszoltak; a válaszadók több mint felének 

elérhető közelségben van vízfelület, amelyet akár iskolaidőben, vagy 

tanítási időn kívül is használhatnak programok szervezésére a tanulóik 

számára. A válaszadók mintegy harmada jelezte azt, hogy nincs a 

közelükben olyan vízfelület, amelyet iskolai programokra 

használhatnának. Ezen intézmények a Bejárható Magyarország vízi 

jármódhoz kapcsolódó kerettantervére nézve mindenképp másodlagos 

célcsoportnak tekinthetők.  

A nem válaszoló intézmények magas aránya természetesen 

adatveszteséget jelent a kutatási elem szempontjából, azonban 

feltételezhető, hogy a nem válaszolás mögött a legtöbb esetben a BMO 

kerettanterv iránti érdeklődés hiánya a legfőbb ok, így jelen pillanatban ez 

a „kimaradó” csoport inkább harmadlagos célcsoportnak számít a vízi 

jármód tekintetében.  

A válaszoló intézmények települési eloszlása heterogén; a falvak 

és községek intézményei 48%-ot, a kis-és középvárosok 35%-ot, 

míg a nagyvárosok – beleértve a fővárost – 17%-ot tesznek ki (1. 

ábra). 
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     1. ábra. Az intézmény településének mérete 

Az 5-8. évfolyamos tanulói létszámok tekintetében a válaszadók körében 

legjellemzőbb a 100 fő alatti, a 100 és 200 fő közötti, valamint a 200 és 

300 fő közötti létszám, tehát a legtöbb, kutatásban részt vett iskola 

kisebb, vagy közepes méretű évfolyamokkal rendelkezik; ehhez 

képest kevesebb az igazán nagy tanulói létszámot oktató intézmény.  

 

2. ábra. Iskolájuk 5-8. évfolyamának hány tanulója van összesen? 
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5. Eredmények 
 

A továbbiakban bemutatásra kerülnek a válaszadó intézmények azon 

tulajdonságai, melyek a Bejárható Magyarország kerettanterv 

implementációja szempontjából lényegesek lehetnek. Ezek egy része az 

intézmény személyi, illetve tárgyi feltételeire vonatkozik, más részük az 

intézmény vízi sportok terén meglévő aktivitásáról hordoz információt, egy 

harmadik csoportjuk pedig a BMO kerettantervvel kapcsolatos nézetekhez 

köthető. A survey-vizsgálat eredményeit ehhez a felosztáshoz igazodva 

mutatjuk be a következőkben.  

 

5.1 A válaszadó intézmények feltételrendszere 

 

A Bejárható Magyarország vízi jármódhoz kapcsolódó kerettantervének 

sikeres implementációjának egyik lényeges feltétele, hogy az iskola 

pedagógusai között van-e olyan, aki bármilyen vízi jármódhoz kapcsolódó 

képzettséggel rendelkezik. A vizsgálatban szereplő 527 intézményvezető 

válaszai erős hiányosságokat mutatnak ezen a területen. Az 

intézmények közel 90%-ában nincs olyan pedagógus, aki akár 

vitorlás, akár kajak-kenus túrákat tudna vezetni. 46 olyan intézmény 

volt, ahol van olyan pedagógus, aki kajak-kenu szakirányú képzettséggel 

rendelkezik, ugyanez a szám a vitorlás képzettség esetében 13 (3. ábra).    
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3. ábra. Van-e az intézmények pedagógusai között valakinek vízi sport vonatkozású végzettsége? 

 

A BMO kerettanterv implementációjához lényeges segítséget jelenthetnek 

azon vízi sportegyesületek, amelyek a köznevelési intézmények közelében 

működnek. Az együttműködés akár az eszközök biztosítása, akár a 

kvalifikált személyek rendelkezésre bocsátása szempontjából fontos lehet, 

hiszen ezekkel kapcsolatban reális, hogy az iskolák hiányosságokkal 

küzdenek, ahogy a fenti ábrán is látható. A kutatásba bevont 

intézményvezetők valamivel kevesebb mint fele jelezte, hogy 

iskolája közelében van kajak-kenu sportegyesület, ami tehát 

lehetővé teszi, hogy a személyi és tárgyi feltételek hiányában is 

működtethető legyen a BMO vízi jármódú kerettanterv (4. ábra). 

 

4. ábra. Az intézmény közelében található-e vízisport-egyesület? 
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A valódi partnerségek, szinergiák meglétét vizsgálva az eredmények 

azt mutatják, hogy ha a fenti ábrán megjelenő 226 kajak-kenu 

sportegyesületet tekintjük potenciális partnernek az intézmények 

számára, a rendelkezésre álló kapacitás kihasználtsága nem éri el 

az 50%-ot, hiszen 98 iskola (18,6%) vezetője számolt be kajak-

kenu egyesülettel működő kapcsolatról, és további 6 iskola tart fenn 

kapcsolatot vitorlás egyesülettel. Mindezeken túl szintén mindössze 6 

iskola jelezte, hogy mindkét sportághoz köthető egyesülettel van 

együttműködése, míg a nemleges választ adók aránya 79,1% volt 

(5. ábra).      

 

5. ábra. Az intézmény vízi sport egyesülettel meglévő együttműködései 

 

Az 527 iskola közül mindössze 27-nek van aktív kapcsolata a 

közelében működő, víziturizmussal foglalkozó intézménnyel, ez a 

típusú együttműködés tehát még kevésbé jellemző hazánkban (6. ábra). 
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6. ábra. Van-e aktív kapcsolatuk a településen, vagy annak közelében működő víziturizmussal foglalkozó intézménnyel? 

 

Ennél lényegesen jobbnak mondható a tanintézmények és a 

közelükben működő, tanösvényeket üzemeltető nemzeti parkok 

kapcsolata, hiszen 139 iskola számolt be ilyen jellegű 

partnerségről (7. ábra).  

 

7. ábra. Van-e aktív kapcsolatuk a településen vagy a közelükben működő, 
tanösvényeket üzemeltető nemzeti parkokkal? 
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A fentebb említett együttműködési formák többféle jelleget öltenek, 

úgymint a testnevelés órák, vagy diáksport egyesületi foglalkozások külső 

helyszínre történő kihelyezése, sportnapok, sporttáborok, nyári táborok, 

erdei iskolák rendezése stb. Mindez megerősíti azt, hogy a különféle 

intézmények aktívabb együttműködése a szabadidősportos lehetőségek, 

köztük a vízen űzhető tevékenységek aktívabb tárházát nyithatná meg az 

iskolák, és rajtuk keresztül a diákok számára. Erre azért is lenne szükség, 

mert a válaszadó intézmények felében (49,53%) sikerül csak 

órarendi órakeretben megoldani a heti 5 testnevelés órát, a többiek 

viszont arról számoltak be, hogy délutáni kiegészítő foglalkozásokkal, 

illetve külső erőforrások felhasználásával tudják ezt teljesíteni. Mindebből 

arra következtethetünk, hogy a Bejárható Magyarország kerettantervnek 

lenne „tere”, vagyis a tantárgyi szabad órakeretben, a délutáni 

foglalkozásokon potenciális lehetőség nyílna az intézmények számára a 

különböző, köztük a vízi jármódokra vonatkozó speciális tudásanyag 

átadására.  

Az ismertetett eredmények rávilágítanak azon kulcspontokra, ahol a 

BMO vízi jármódú kerettanterv sikeres implementációjának 

feltételei javíthatók lennének. A személyi feltételrendszer tekintetében 

a pedagógusok szakirányú továbbképzése – akár formális, akár nem-

formális oktatási keretek között. Természetesen ez önmagában nem 

elegendő, annál is inkább, mivel a tárgyi feltételrendszerek, és egyáltalán 

a vízparthoz való közvetlen hozzáférés biztosításához az egyesületekkel 

történő együttműködésekre is szükség van.    
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5.2 Az intézmények „vízi aktivitása” 

 

A válaszadó intézmények tárgyi, humán és kapcsolati feltételrendszerén 

túl arról is nyújtott információkat az adatfelvétel, hogy az iskolákban 

jelenleg milyen fokú vízi sporttal kapcsolatos aktivitás jellemző. Miután 

általánosságban elmondható, hogy a vízi sporteszközök rendszeres, 

balesetmentes használatának egyik feltétele mind a felnőttek, mind a 

gyermekek esetében a biztos úszástudás, ezért kíváncsiak voltunk arra, 

hogy vajon mennyire tekinthetik ezt adottnak az evezős vagy vitorlás 

programok szervezői. Amint a 8. diagram jelzi, az intézmények közel 

háromnegyedében nem készült ezzel kapcsolatos felmérés.    

 

8. ábra. Készült-e felmérés a diákok úszótudásáról? 

 

Az úszástudás megszerzésének egyik színtere az iskolai úszásoktatás 

lehet, sőt, sok gyermek számára ez az egyetlen lehetőség e készség 

elsajátítására. A tanintézményi úszásoktatás azonban azokban a 

hátrányos helyzetű térségekben, illetve kistelepüléseken nem valósulhat 

meg, ahol nincs helyben, vagy elérhető távolságban 

tanuszoda. A magyar kormány kiemelt céljának tekinti, 
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hogy a köznevelés rendszerében tanuló gyermekek a mindennapos 

testnevelés bevezetésének lehetőségeit kihasználva legalább alapszintű 

úszástudást szerezzenek, ezért is kap prioritást hazánkban 2013 óta az 

uszodafejlesztési program. Kutatásunk során mi is feltettük az 

intézmények képviselőinek a kérdést, hogy van-e az iskolájukban 

szervezett úszásoktatás. Pozitív eredményként értékelhető a közel 

90%-os „igen” válasz (9. ábra).   

 

9. ábra. Van-e az intézményben szervezett úszásoktatás? 

 

Azokban az iskolákban, ahol van úszásoktatás, ez jellemzően már az alsó 

tagozaton elindul, sőt, az iskolák 4,36%-ában a teljes alsó tagozaton 

működik ilyen. 37 intézmény jelezte, hogy minden évfolyamon, tehát az 

elsőtől a nyolcadik osztályig megjelenik az úszásoktatás. A Bejárható 

Magyarország vízi jármódhoz kapcsolódó kerettantervének 

implementációja szempontjából lényeges, hogy megközelítőleg az 

intézmények 30%-ból érkezett olyan válasz, miszerint csak az 5. 

osztályban, vagy később kezdik meg az úszásnemek tanítását. Ez 

természetesen nem jelenti feltétlenül azt, hogy az ott tanuló diákok nem 

sajátították el korábban más tanulási környezetben (család, úszóiskola, 

tanfolyam stb.) a sportág alapjait.  
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Az úszásoktatásról érkezett, kedvezőnek tekinthető adatokhoz képest 

sokkal negatívabb kép rajzolódott ki az iskolák szabadidős vízi 

aktivitásáról; amint a 10. ábra szemlélteti, a megkérdezett 

intézmények mindössze 10%-ában szerveznek vízitúrát, és csak 

1(!)%-a számolt be arról, hogy vitorlás táborba viszik a 

gyerekeket. 

 

10. ábra. Szerveznek-e vízitúrát vagy vitorlástábort az iskolában? 

 

Ha figyelembe vesszük azt a korábbi adatot, mely szerint az iskolák 

földrajzi lokalitását tekintve kicsit több mint egyharmaduk (35,1%) fekszik 

távol elérhető vízfelülettől, akkor a „passzivitás” arról tanúskodik, hogy a 

folyóink, tavaink kiaknázatlan területeknek tekinthetők az iskolai 

szervezésű szabadidő-sportolás szempontjából. Kevésbé meglepő, hogy a 

vízi sportokkal szimpatizáló táborszervezők inkább vízitúrában (kajakkal, 

vagy kenuval) gondolkodnak, mint vitorlástábor szervezésében. Utóbbi 
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komoly szaktudást, költségesebb felszerelést és hosszabb oktatási 

folyamatot igényel, csak tavakon szervezhető, és az időjárási viszonyok – 

elsősorban a széljárás – is jobban befolyásolják a programját. 

Az arra vonatkozó kérdésre, hogy van-e ugyanakkor a 

pedagógusoknak külső szakemberek által szervezett vízi 

programokról, a többség igennel válaszolt (11. ábra). Arról 

ugyanakkor nincs információnk, hogy a tanárok felhívják-e a diákok 

figyelmét az ilyen lehetőségekre, illetve, hogy tapasztalatszerzés céljából 

szívesen részt vennének-e akár a fejlesztő program keretében egy-egy 

ilyen programon. 

 

11. ábra. Van-e a pedagógusoknak tudomása külsős szakemberek által szervezett vízi programokról? 

 

Az intézmények vízi „aktivitásával” kapcsolatos eredményeink azt 

mutatják, hogy a hazai iskolai úszásoktatás – mely a jövőben várhatóan 

még kiterjedtebbé válik – jó alapot jelenthet a diákoknak a vízi sportok 

elsajátításához. Az úszás megtanulásának szinte logikus és egyben 

praktikus folyománya lehetne a különböző vízi sportágak megismerése. A 

vízi tábort szervezők – bár a szabályok szerint olyan 

biztonsági előírások betartására kötelezettek, mint pl. 



Magyar Kajak-Kenu Szövetség – Magyar Testnevelési Egyetem 
PR02 – Kutatási Gyorsjelentés - KÉRDŐÍV 

22 

 

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

a mentőmellény használata a hajóban – a biztosan úszni tudó diákokra 

számítanak ezeken a programokon, bár tisztában kell lenni azzal, hogy a 

gyerekek úszástudása között lényeges különbség lehet. Ugyanakkor a 

szabadvíz eltérő viszonyokat jelent az úszni tudók számára az épített, 

medencés környezettől – a diákok ebben szerzett tapasztalata és rutinja a 

későbbiekben életmentő lehet. Szintén pozitív hozadékként említhető 

még, hogy a természetben űzött vízi sportok megkedvelése azok 

életmódba való beépüléséhez vezethet még azok esetében is, akik például 

nem kedvelik az úszást, illetve ösztönözheti az olyan, vízi divat- és extrém 

sportágak kipróbálását, mint a rafting, vagy a canoeing.  Ezeknek a 

lehetőségeknek a kihasználásában azonban – tekintve az alacsony vízi 

tábor, illetve túraszervezői kedvet – a válaszadó intézmények komoly 

deficitet mutatnak, amelyen a BMO vízi jármódú kerettanterv 

implementációja jelentős mértékben változtathatna. 

 

5.3 Az intézményvezetők nézetei és tervei a Bejárható Magyarország 

kerettantervre vonatkozóan 

 

A kerettantervek kiválasztása alapvetően az iskola hatásköre, ennél fogva 

egyáltalán nem mindegy, hogy az intézményvezetőknek milyen ismeretei, 

illetve milyen attitűdjei vannak az adott kerettantervvel, jelen esetben a 

BMO kerettantervvel kapcsolatban. Ezek – a feltételrendszerrel, illetve az 

intézmény vízi sportokhoz fűződő kapcsolata, tapasztalatai mellett – 

döntően befolyásolják, hogy az adott intézményben mekkora esély, 

mekkora hajlandóság mutatkozik a BMO vízi jármódú kerettantervének 

bevezetésére.  

Az ismeretek tekintetében az eredmények arra mutatnak rá, hogy a 

BMO kerettanterv beágyazottsága a hazai 

köznevelési rendszer intézményeiben még nem 



Magyar Kajak-Kenu Szövetség – Magyar Testnevelési Egyetem 
PR02 – Kutatási Gyorsjelentés - KÉRDŐÍV 

23 

 

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

érte el a kívánatos szintet – a válaszoló iskolák közel 

háromnegyedének vezetője nem hallott a tantervről (12. ábra). És – 

ha bármit is feltételezhetünk erre vonatkozóan a teljes populációra 

kivetítve – a nem válaszoló iskolák körében ez az arány még magasabb is 

lehet. A kerettanterv szakmai „promóciója” tehát minden tekintetben 

kívánnivalót hagy maga után, a hatékonyság javítása ezen a területen 

elkerülhetetlen. 

 

 

12. ábra. A válaszadó intézményvezetők ismeretei a BMO Kerettantervről 

 

Ami a BMO-ra vonatkozó konkrét terveket illeti, a bevezetésről 

összesen 18 iskola – 3,4% – döntött, ezeknek is csak harmada 

határozott a 2015. szeptemberi kezdés mellett. Velük szemben a 

bizonytalan intézmények aránya elsöprő – összesen 509 

intézmény, amelyek még nem döntöttek a BMO bevezetéséről, de arról 

sem feltétlenül, hogy mikor hozzanak erre vonatkozó döntést (13. ábra).  
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13. ábra. A Bejárható Magyarország Kerettanterv bevezetésének szándéka 
az iskolák körében 

 

Az intézményvezetők BMO kerettantervvel kapcsolatos szándékainak 

másik mérőeszköze az lehet, hogy mennyire szívesen vennének részt egy 

ezzel kapcsolatos képzésen. Az eredmények azt mutatják, hogy a 

válaszadók több mint kétharmada nyitottnak mutatkozik arra, 

hogy többet tudjon meg a kerettantervről (14. ábra).  

 

14. ábra. A BMO kerettantervvel kapcsolatos képzésen való részvételi hajlandóság a pedagógusok körében 

 

Az, hogy a válaszadók 42%-a potenciális résztvevőnek 

tekinthető, fontos információt hordoz a BMO vizes 

jármódú kerettantervének fejlesztésén dolgozó 
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szakemberek számára: a térítésmentesség lényeges, de nem elegendő 

eleme a képzés vonzóvá tételének. Nagy figyelmet kell tehát fordítani a 

program kidolgozása és szervezése során arra, hogy a jelenleg még a 

részvételen hezitáló pedagógusok kedvet kapjanak a jelentkezésre. 

Mindez vonatkozik az elérhető helyszínre, a jól megválasztott időpontokra, 

a kompetens előadókra, illetve azokra a modern oktatási eszközökre és 

segédanyagokra, amelyek élvezetessé teszik a képzést. Utóbbira nézve 

már igazolásként szolgálhat az adat, mely szerint a válaszadók több mint 

86%-a fontosnak tartja, vagy annak feltételezi egy olyan BMO-

honlap működtetését, amely egy helyen szolgáltatna minden 

információt a kerettantervre vonatkozólag (15. ábra). 

 

15. ábra. Fontosnak tartaná-e egy olyan honlap fenntartását, amely teljes körű információkkal szolgál a BMO-ról? 

 

A kérdőívben két olyan kérdés is szerepelt, amely arról gyűjtött adatokat, 

hogy már működő információs rendszerek mennyire ismertek a 

válaszadók körében. A Digitális Szabadidő Térkép (DSZT) a szabadidő 

igényes eltöltéséhez nyújt segítséget azáltal, hogy egyetlen alkalmazást 

használva, az ország egyes területein (a tervek szerint később az ország 

egész területén) tervezhetővé és végigjárhatóvá válnak a 

túraútvonalak vízi és lovas járásmódra. A 
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térinformatikai fejlesztésnek köszönhetően, a létrejövő mobilalkalmazás 

segítséget nyújt a túrakenuzást és vitorlázást, a lovaglást, az aktív 

turizmust választóknak, a kikapcsolódásra vágyóknak. A rendszer 

elterjedésével minden célcsoport megtalálhatja a saját maga számára 

leginkább kedvező beállításokat és útvonalakat, vitorlás járásmódban a 

Balatonon, túrakenus járásmódban pedig a Duna 200 km-es szakaszán, a 

Dunakanyar vonzáskörzetében. A kutatásunk során megkérdezettek közül 

mindössze 59-en állították, hogy ismerik a DSZT-t, szemben azzal 

a 468 fővel, akik mindeddig nem hallott ennek létezéséről (16. 

ábra). 

 

16. ábra. A Digitális Szabadidő Térkép ismertsége a válaszadók körében 

 

A másik kérdés a Természetjárók Térinformatikai Rendszerének 

(TTR) ismertségére vonatkozott. A TTR különböző jármódokra, így 

egyebek mellett a vízire szervezett túrák térképének, útvonalának 

megtervezéséhez nyújt majd segítséget (jelen pillanatban még csak a 

természetjárás almenü működik, a többi – evezős, vitorlás, lovas, 

kerékpáros, hegyi kerékpáros – feltöltés alatt áll). Amint a 17. ábra 

mutatja, ennek ismertsége, ha nem is sokkal, de 

magasabb, és feltehetően a rendszer fejlesztésével 
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párhuzamosan egyre több túrázni vágyóhoz jut majd el a híre. 

Tanulságként azonban az már most levonható, hogy nem elég létrehozni 

az információs felületet, annak reklámozása, népszerűsítése is fontos 

feladat. Amennyiben ezek elérhetőségére a tanintézmények figyelmét is 

felhívják a honlap üzemeltetői, kedvet csinálhatnak és segítséget 

nyújthatnak az iskolai túrák, táborok megszervezéséhez, 

megtervezéséhez. 

 

 

17. ábra. Hallottak-e a Természetjárók Térinformatikai Rendszeréről? 

 

Az intézményt képviselő válaszadónak kevésbé volt könnyű dolga annak 

megítélésekor, hogy pedagógus kollégái vajon részt vennének-e egy 

olyan továbbképzésen, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy a 

kerettanterv alkalmazása során gyakorlati, vagy egyéb foglalkozásokat 

tartsanak. Érthető módon nem mindenki nyilatkozik szívesen a 

munkatársai megkérdezése nélkül, ezért magas volt az „igen” és a „nem” 

mellett az egyéb válaszok aránya („nem tudom”; „ attól függ, hogy…”;”a 

feltételektől függ” stb.). Feltételezhetően egy vonzó és hasznos képzési 

terv ismeretében nagyobb arányban érkezett volna pozitív válasz erre 

a kérdésre.  Az 50% feletti érték azonban így is 
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bíztatónak mondható (18. ábra). 

 

 

18. ábra. Ön szerint szívesen részt vennének-e kollégái egy olyan továbbképzésen, amely alkalmassá teszi őket 
a program során gyakorlati vagy egyéb foglalkozások megtartására? 

 

Korábban már esett szó a Bejárható Magyarország kerettanterv 

meglehetősen alacsony fokú ismertségéről; kiegészítésképpen azt is fel 

kívántuk térképezni, hogy vajon mennyire van tudomásuk a 

válaszadóknak „A testnevelés és sport kerettanterv (heti 3 óra) az 

1-12. évfolyam számára”, a „Kajak-kenu – vízi jártasságok 

tanterve az 5-8. évfolyam számára”, illetve a „Vitorlázás – vadvízi 

ismeretek kerettanterve az 5-8 évfolyam számára” elnevezésű 

tantervekről. Míg az első ismertsége kicsivel meghaladja az 50%-ot 

(19. ábra), addig utóbbi kettőt szinte csak elvétve ismerik a 

megkérdezettek (11, illetve 8%). Összesen 200 intézmény vezetett már 

be eddig kerettantervet; a heti 3 órás testnevelés és sport tantervet 198-

an, míg a kajak-kenu – vízi jártasságok tantervet mindösszesen ketten. 

Értelemszerűen a vitorlázás – vadvízi ismeretek tantervet tehát egyetlen 

intézményben sem kezdték el követni.  
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19. ábra. A testnevelés és sport kerettanterv (heti 3 órás) az 1-12. évfolyam számára” tanterv ismertsége 
a válaszadók körében 

 

5.3.1 Az intézményvezetők által kijelölt fejlesztési irányok a BMO vízi jármódú 

kerettanterv bevezetésével kapcsolatban  

 

A BMO vízi jármódú kerettantervének bevezetésével kapcsolatban arra 

vonatkozólag gyűjtöttünk véleményeket, hogy vajon milyen 

fejlesztéseket tartanának fontosnak az iskolák képviselői a sikeres 

implementációhoz. A kérdőív többféle opcionális válaszlehetőséget kínált 

fel, úgymint a kerettanterv beemelése a pedagógiai programba, a 

Bejárható Magyarország vízi orientációjú kerettantervi 

változatának bevezetése, a kerettanterv implementációjához 

külső, sportegyesületi támogatás igénybevétele az infrastruktúra, 

eszköz és a szakmai kompetenciák biztosíthatósága érdekében.  A 

felsoroltakat a válaszadók jelentős része egyaránt fontosnak tartja, de 

prioritást egyértelműen a legutóbbi tényező kapott. 

Fontos még, hogy a Bejárható Magyarország vízi 
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orientációs kerettantervet elsősorban a közismereti és a mozgásismereti 

tantárgyak összefüggési körében, így a természetismereti és a testnevelés 

tantárgyak együttműködésében valósítaná meg a megkérdezettek 

tekintélyes része. Hangsúlyozni azonban leginkább azt kell, hogy az 

intézmények zömének szüksége lenne a program beindításához 

külső segítségre, mind a szakmai tudás, mind az infrastruktúra és 

az eszközök tekintetében. Mindezt az is igazolja, hogy a válaszadók 

többsége (67,4%) a fejlesztéseket kizárólagosan az 

együttműködésbe bevont sportegyesület telephelyén tudná 

elképzelni.  

A válaszadók saját szavaikkal fogalmazhatták meg a kérdőívben, hogy 

milyen javaslataik, elképzeléseik vannak a sportegyesületekkel való 

együttműködésre, az infrastruktúra-fejlesztésre és az egyéb 

beruházásokra a BMO vizes jármódú bevezetésével kapcsolatban. 

Rendkívül heterogén válaszok érkeztek azok hangvételét, illetve tartalmát 

tekintve egyaránt. Azoknak az intézményeknek a képviselői, 

amelyek nincsenek elérhető vízfelület közelében, 

elképzelhetetlennek tartják a kerettanterv bevezetését, ezért nem 

is álltak elő ötletekkel. Akik nem szembesülnek ilyen jellegű 

akadállyal, azok sokszor anyagi vagy infrastrukturális 

problémákkal, eszköz-, illetve szakemberhiánnyal küzdenek, ezek 

megoldását tartják elsődleges fontosságúnak. Az összetett 

problémákról a kérdőíves vizsgálat nem tud kellően részletes 

információkkal szolgálni, erre leginkább a mélyinterjú-készítés alkalmas, 

de a rövid, írásos válaszok azt tükrözik, hogy sok esetben a lelkes 

pedagógusok igyekezetét is megtörik a váratlan helyzetek, vagy éppen az 

anyagi forráshiány. A program működtetőinek olyan részletek 

kidolgozására is figyelmet kell fordítania, mint pl. az utaztatás 

megoldása (és finanszírozása) az intézmény és a vízpart 

között, a hátrányos helyzetű térségekben a 
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felszerelés, a megfelelő ruházat biztosítása, vagy a sajátos nevelési 

igényű, illetve fogyatékossággal élő gyermekek adaptált foglalkoztatása. 

Szintén nyílt végű kérdés formájában gyűjtöttük össze a véleményeket 

azzal kapcsolatosan, hogy a megkérdezettek milyen közismereti 

tantárgyi tartalmakat vonnának be a vízi orientációjú BMO 

kerettanterv tananyagába. A válaszok rendkívül széles skálán 

mozogtak, az erkölcstantól a történelmen, a honismereten, a kémián, 

fizikán, matematikán, technikán, éneken keresztül szinte minden tantárgy 

megjelent, de a legtöbb említést a természetismeret, a biológia, a 

környezetismeret, a földrajz és a testnevelés kapta. Többen 

gondolták úgy, hogy a program lehetőséget kínálhatna olyan speciális 

ismeretek elsajátíttatására is, mint az elsősegélynyújtás, az életmentés, 

valamint a vizeinkhez, vagy egy adott folyóhoz, tóhoz kötődő történelmi, 

művészeti emlékek, nemzeti kincsek komplex feldolgozása. A válaszokban 

több helyen megjelent az egészséges életmódra és a környezet-

tudatosságra és –védelemre való nevelés, amelyre a szabadban való 

sportoktatásnál kevés alkalmasabb lehetőség adódik. Ezen keresztül pedig 

lehetővé válik a pedagógusok számára az is, hogy a sporttevékenységen 

keresztül formálják a diákok személyiségét, erősítsék a tanulói közösségek 

kohézióját és pozitív irányba fejlesszék a gyerekek szabadidő-eltöltéssel 

kapcsolatos attitűdjeit. A BMO vízi jármódú kerettantervének bevezetése 

azzal a hasznos hozadékkal is járhat ezen felül, hogy a rendszeres, 

szakszerű oktatásnak köszönhetően egyre több diáknak nyílna később 

lehetősége olyan jogosultságok, engedélyek megszerzésére (túravezetői, 

hajóvezetői igazolvány stb.), amellyel a jövőben már mint segítő, szervező 

tevékenykedhetnének. 

A kérdőív egyrészt információkat gyűjtött, másrészt információkat nyújtott 

az intézmények képviselőinek a Bejárható Magyarország 

vízi fókuszú kerettantervéről, a fejlesztés különböző 
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aspektusairól. A válaszadók ezek, valamint saját lehetőségeik ismeretében 

reagáltak arra a kérdésre, hogy hajlandók lennének-e a 

kerettantervvel kapcsolatos további egyeztetésre. Amint a 20. ábra 

szemlélteti, 329 intézmény a jövőben is partnernek tekinthető a  

ilyen jellegű konzultációhoz, míg 198 iskola nem kíván élni a 

jövőben ezzel a lehetőséggel.   

 

20. ábra. Felkereshetők-e a jövőben a BMo kerettantervvel kapcsolatos további egyeztetés céljából? 

 

Az intézményvezetők BMO kerettantervvel kapcsolatos ismereteinek 

feltárása után megállapítható: a program sikerének egyik kulcsa abban 

rejlik, hogy a kajak-kenu, illetve vitorlássport szakma milyen hatékonyan 

tudja a jövőben tájékoztatni erről, és az ilyen típusú lehetőségekről az 

iskolákat. Az információhiány ugyanis jelenleg akadályt jelent nemcsak a 

kerettanterv bevezetése, hanem az iskolai szabadidős vízi sportolás előtt 

is. A fejlesztéssel kapcsolatos javaslatokban felvonultatott problémák 

preventív kiküszöbölésére nagy hangsúlyt kell fektetni, ez döntő 

momentum abban, hogy a több mint 300, potenciális partnernek 

tekinthető intézményben, a kerettantervvel kapcsolatos képzésre nyitott 

pedagógusokra (is) támaszkodva megtörténhessen a BMO 

vizes jármódú kerettanterv implementációja. 
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6. Összegzés 
 

A lefolytatott survey-vizsgálat egyes kérdésköreire kapott válaszok 

feldolgozását, illetve a nyitott kérdések kiértékelését követően 

lehetőségünk nyílik a kutatási kérdéseink megválaszolására, illetve olyan 

konklúziók megfogalmazására, melyek hatékony segítséget nyújtanak a 

Bejárható Magyarország vízi jármód fókuszú kerettantervének 

fejlesztéséhez. Adataink arról tanúskodnak, hogy a megkérdezett 

közoktatási intézmények fele a heti öt testnevelés órát csak délutáni 

foglalkozásokkal, sokszor külső segítség igénybevételével tudja 

megoldani, a mindennapos testnevelés órarendi órakeretben való 

teljesítése esetükben akadályokba ütközik. Ugyanakkor a szabadon 

tervezhető időkeret felhasználására született, innovatív jellegű 

kerettantervek – köztük a BMO –, illetve kiegészítő tantervek az 

iskolavezetők körében csak kevésbé ismertek. Pedig ezek a sportos 

programok nem csak a hazai természeti és épített környezet 

élményközpontú megismerését szolgálják, hanem tananyagukba számos 

közismereti tantárgy tananyaga bevonható, ezen túl támogatják a diákok 

egészségtudatos életmódjának, környezettudatos szemléletének 

kialakítását.  

Az oktatási intézmények az úszásoktatás szervezését tekintve igen, az 

egyéb vízi sportok szabadidős felhasználását tekintve viszont nem 

nevezhetők kielégítően aktívnak, ami a fenti megállapításokkal együtt azt 

jelzi, hogy folyóink, tavaink ilyen szempontból kihasználatlanok.  

A köznevelési intézmények és a településükön működő vízisport-

egyesületek, vízi turizmussal foglalkozó intézmények, 

nemzeti parkok közötti partnerségében is komoly 
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deficitet mutattak az eredmények, ami azért kritikus probléma, mert 

adataink igazolták: a válaszadók többsége partner lehet a BMO vizes 

jármódhoz kapcsolódó kerettantervnek implementációjában, de ehhez 

feltétlenül szükségük van külső támogatásra, módszertani, infrastruktúra- 

és eszköz-jellegű, képzéshez kötött segítségre. E kijelentésnek elsősorban 

azok, a nyílt végű kérdésekben felsorakoztatott problémák adnak alapot, 

amelyek, bár megoldásra várnak, de ugyanakkor nagymértékben segítik a 

szakembereket a programtervezés és megvalósítás, a fejlesztési irányok 

hatékony meghatározásában és kidolgozásában. 

A kérdőíves vizsgálat másik fontos hozadéka mindenképpen az, hogy a 

Bejárható Magyarország Program, ezen belül a vizes jármódra fókuszáló 

kerettanterv bevezetésének szándéka több közoktatási intézményben 

fogalmazódhat meg a jövőben, hiszen a kutatás révén már ennek 

ismertsége is jelentősen növekedhetett.  A kerettanterv, mint opció kellő 

információ-szolgáltatással, a szereplők aktív kapcsolattartásával, egy 

network kialakításával, szakmai támogatással táptalajra lelhet, különösen 

a vízparthoz közeli iskolákban. Ezáltal pedig nemcsak a kajak-kenu és a 

vitorlázás, hanem az egyéb vizes sportok is nagyobb népszerűségre 

tehetnek szert a szabadidő-sportolók körében, és új lendületet adhatnak 

az iskoláskorúak fizikai aktivitásának élénkítéséhez, Magyarország 

természeti és épített kincseivel kapcsolatos tudásuk bővítéséhez. 


