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

  Az út, ami adja magát! 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köznevelési reformok operatív megvalósítása” című, TÁMOP-3.1.15-14-2014-

0001 azonosítószámú kiemelt projekt 

 

„Kutatás-fejlesztési feladatok megvalósítása a Bejárható Magyarország 

Kerettanterv implementációjához kapcsolódóan, annak bevezetéséhez, helyi 

alkalmazásához gyalogos jármód fókusszal” 

projekt 

 

helyzetelemző kutatásainak összegzése, 

ajánlások a tartalmi fejlesztés számára 

 

 

Szombathely, 2015. 

 



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

  Az út, ami adja magát! 
 

 

2 

 

A helyzetelemzés célja, módszerei 

 

A Bejárható Magyarország Program (BMo) gyalogos jármódjának kerettantervi 

implementációját segítő tartalmi-módszertani fejlesztések és tanár-továbbképzési programok 

kidolgozásának megalapozása érdekében empirikus kvalitatív és kvantitatív módszerekkel 

kutatást végeztünk, illetve bemutattuk a jármód beágyazottságát és történetiségét a magyar 

társadalomba. Továbbá kitekintést végeztünk egy nemzetközi jógyakorlat bemutatásával és 

elemeztük a hazai szakirodalmat. A tervek szerint az egyes kutatási elemek egymásra épültek 

volna, de az idő szűkössége miatt a fókuszcsoportos interjúk feldolgozása belecsúszott a 

kérdőíves és a strukturált interjús adatfelvétel idejébe, így a valódi egymásra épülés csak 

részben valósulhatott meg. Ugyanakkor arra törekedtünk, hogy mind a strukturált interjúk a 

pedagógusok és a tankerület vezetők, intézményvezetők részére, alapvetően ugyanazt a 

felépítettséget kövesse, ugyanolyan, vagy nagyon hasonló kérdéskörökkel kerestük fel a 

célcsoportokat, így az eredmények elemzése során egymásra jól reflektáló, egymást jól 

kiegészítő információkat találtunk.  Érdekessége a kutatásnak, hogy a gyalogos jármód 

központi szerepét előtérbe véve fontosnak tartottuk a tanulók megkérdezését is, az ő 

véleményüket is beleépítjük az ajánlásaink közé. 

 

Az empirikus kutatás a 2014/15-ös tanév végére esett, ezért a tanárokat, iskolavezetőket, 

tankerületvezetőket és a diákokat nehezen lehetett elérni, motiválni a kutatásban való 

részvételre. Ebből adódóan a megcélzott elemszámot nem sikerült teljes mértékben elérni. A 

tervezett 1000 diák kérdőív kitöltéséből 520 valósult meg. A megkeresett pedagógusok közül 

197 válaszolt, és 121 tankerület-vezető, járási tankerület vezető és intézményvezető válaszolt 

a megkeresésünkre. Az online kérdőívkitöltés és válaszolás áthidalta a nyári szünet okozta 

nehézségeket.  

Az elemszámoknak a tervezetthez képest történő módosulása ugyanakkor nem befolyásolja 

érdemben a kapott információk szélességét és tartalmi mélységét. A helyzetelemzés 

tanulságai fontos inputként szolgálnak a tartalmi fejlesztéseket elvégző szakértőink számára.  
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A helyzetelemzés eredményei 

 

A Bejárható Magyarország Program ismertsége a kérdezettek körében igen csekély. A diákok 

37 %-a tudta, mit jelent a mozaik szó. A pedagógusok 38 %-a ismerte a Bejárható 

Magyarország programot. A tankerület vezetők és intézményvezetők viszont nem ismerték. 

A válaszoló intézményvezetők, tankerület vezetők közül egy válaszadónál sem vezették be a 

korábbi tanévben a BMO keretprogramot. A pedagógusok 2,1 %-a és a diákok 8,3 %-a 

viszont részt vett a 2013/14-estanévben a BMO keretprogram bevezetésében. 

 Az empirikus kutatás nem titkolt célja volt az is, hogy felhívja a kérdezettek figyelmét a 

Bejárható Magyarország Programra, különösen annak a gyalogos jármódot érintő részére. Így 

maga a kutatás is a programmal kapcsolatos kommunikáció és PR részévé vált.  

  

A kutatás fontos eredménye, miszerint a válaszadó pedagógusok, intézményvezetők, 

tankerület vezetők több mint négyötöde túrázott diákkorában. Sajnos ez napjainkra 

egyharmadra csökkent, de ez azt jelenti, hogy emlékei, élményei vannak a pedagógusoknak, 

és a fenntartó szakembereknek egyaránt.  

A pedagógusok szigetszerűen foglalkoznak természetjárással, vagy annak egyik-másik 

ágával. Ezeket az iskolai programokat az esetek döntő többségében saját tapasztalat alapján 

dolgozták ki a pedagógusok.  

A BMO gyalogos jármódja iránt az érdeklődés a fenntartók, és menedzsment, továbbá a 

pedagógusok részéről jelentős. Az intézményvezetők és tankerület vezetők 90 %-a szeretné a 

gyalogos jármódot bevezetni, de háromnegyed része a válaszadóknak a kerékpáros jármódot 

is szívesen venné. A pedagógusok több mint kétharmada a gyalogos jármódot részesíti 

előnyben a többi jármóddal szemben. Ezt a megvalósíthatóság szempontjából vizsgálatuk a 

kutatásunkban. Viszont a jármódok legérdekesebbjének az intézmény- és tankerületvezetők 

egyértelműen a lovas jármódot tekintették. A gyalogos jármód volt a legkevésbé érdekes 

számukra. Ugyanakkor a diákok válaszai teljesen mást mutatnak. A gyalogos jármódot a 

vitorlás jármóddal azonos arányban tanulnák szívesen. Ez a válaszadó diákok több mint felét 
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érintette. A másik három jármód sorrendje a lovas, kajak, kenu túra, és a végén a kerékpáros 

jármód szerepelt. A tanulói válaszok arra utalnak, hogy a diákok vagy az egyszerű, vagy az 

extrémitáshoz, különlegességhez közelítő jármódot részesítik előnyben.  

A pedagógusok jelentős része igényli a témához kapcsolódó továbbképzést, tájékoztatást, és 

kapcsolódó információkat.  

 

Jól látható tehát, hogy a BMO sikeres implementációjának egyik kulcselemét képező 

érdeklődő pedagógusok, intézményvezetők és fenntartók jórészt rendelkezésre állnak, 

nyitottak a program iránt, bár az interjúkból az is világossá vált, hogy az ország földrajzi 

jellemzői komolyan meghatározzák a korábbi tapasztalatok meglétét és az érdeklődés 

mértékét.  

A kutatásból az is jól látszik, hogy a pedagógusok leterheltek, ezért ha nyitottak is az új 

szemlélet, ismeretek befogadására, erős szakmai támogatás és motiváció kell ahhoz, hogy 

ténylegesen eljussanak a program valamilyen formában történő bevezetéséhez. A 

természetjárás és a túrázás mára az idősebb szakember generáció sajátja. Ha nem lesz 

szervezett továbbképzés (innovatív technológiai eszközökkel megerősítve) a pedagógusok 

számára, nem valósul meg az implementáció gyakorlati támogatása, akkor a nyugdíjazással 

együtt a sok értékes tapasztalat és lelkesedés is kivonul az iskolákból.  

A program sikeres bevezetésének második legfontosabb eleme a BMO-ról való széles körű 

tájékoztatás, hiszen annak ismertsége jelenleg meglehetősen alacsony, komoly 

információhiány mutatkozik e téren mind a szakmai szereplők, mind az iskolák részéről. Az 

ismeretszerzés legfőbb forrása az internet lehet, amit szívesen használ a pedagógusok 

háromnegyede. Emellett azonban a hálózatos tanulás, az egymás jó gyakorlatainak átvétele, a 

tapasztalatok megosztása is kulcskérdés az információk áramoltatásában. Ezt a tényt a 

pedagógus-továbbképzések kialakításakor, illetve a tartalmi fejlesztések implementációja 

során mindenképpen figyelembe kell venni. 

 

Mind a strukturált interjúk, mind a kérdőíves vizsgálat megerősítette, hogy a BMo gyalogos 

jármód iskolai bevezetésének alapvető feltétele a megfelelő technikai eszközpark, felszerelés 
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kialakítása. Az elektronikus és digitális helymeghatározó, lépésszámláló eszközök, továbbá a 

digitális térképek applikációs elérése. Az intézmény- és tankerületvezetők kimelték az anyagi 

és eszköztámogatások fontosságát a BMo bevezethetőségénél.  

 

Mind a pedagógus mind a tankerület és intézmény vezetők válaszaiban nagy hangsúlyt kapott 

a BMo implementációjához szükséges megfelelő időkeret megléte vagy hiánya. Jól látható, 

hogy a korábban természetjáró, túra szakosztályt működtető iskolák egyfajta helyzeti előnyt 

tudnak magukénak.  

A válaszoló diákok jelentős része a biológia (46%) és a földrajz tanárt (27%) tartják 

természetjárásra kompetensnek, míg a testnevelőt (2,6%) tudja elképzelni a BMo gyalogos 

jármódjának képviselőjeként. 

A mindennapos testnevelés óra megítélése ebből a szempontból szemléletmód kérdése. Van, 

akinek eszébe sem jutott integrálni a gyalogos programot ebbe a tantárgyba, sőt, előfordul, 

hogy egyenesen akadálynak tekintik a mindennapos testnevelést a sikeres bevezetésben (nincs 

több idő a mozgásra), míg másokban természetes módon merül fel, hogy alapvetően a 

testnevelés szakos tanárokra kell bízni ezt a tevékenységet, mely udvari programként a 

tornaterem hiányát is képes ellensúlyozni. Az is nyilvánvaló, hogy a 10 százalékos szabad 

órakeret nem igazi lehetőség a BMo bevezetésére, hiszen nagy a verseny a szakos tanárok 

között a szabad órakeretért. Csak erre nem alapozható a sikeres implementáció. A kutatásból 

kiderült, hogy a tanárok leginkább a projektoktatás, a szakköri program, a tantárgyakon 

átívelő megoldások (egész napos iskola, nyári tábor, kirándulás) keretei között tudják 

elképzelni a BMo gyalogos jármódhoz kötődő tananyag sikeres bevezetését. Ez azt jelenti, 

hogy a tartalmi és módszertani fejlesztések során modulokat érdemes kidolgozni, amelyek a 

legkülönfélébb tanulási helyzetekben, különféle időkeretekben egymásra építhetők, 

önmagukban és egységként is kezelhetők.  

 

A pedagógusok, intézményvezetők és fenntartók döntő többsége elsősorban a testi-lelki 

egészségre nevelést tartotta a BMo legfontosabb küldetésének, aminek része az egészséges 

életmód, mozgás, stressz-kezelés, táplálkozás. A természet és az épített környezet 
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megismerése, valamint a kapcsolódás más programokhoz hasonlóan nagy arányban bizonyult 

fontosnak. A pedagógusok fele a Digitális Szabadidő Térkép és a Természetjárók 

Térinformatikai Rendszerének megismertetését is lényegesnek tartotta a programon keresztül. 

Hangsúlyos elvárás volt még a BMo tartalmával kapcsolatban a Nemzeti Alaptantervhez 

kapcsolódó tananyagok megjelenése is.   

 

A tartalmi fejlesztések alapozhatnak egyrészt azokra a nagy hagyományokkal rendelkező 

programokra, amelyek megtalálhatóak a hazai irodalmakban és szakirodalmakban (Cserkészet 

és Úttörő mozgalom, a természetjáró jelvényszerző mozgalmak…), továbbá a magyarországi 

természetjárás kultúrtörténeti beágyazottságára.  Nem hagyhatóak figyelmen kívül azok a 

szigetszerűen megjelent, egy-két évig működő programok sem, melyek a természetjárás, 

túrázás és tájékozódás iskolai programokba való megjelenítésében nyilvánultak meg. 

 

A korábbi hazai iskolai tapasztalatok főbb jellemzői, amelyeket a fejlesztés során érdemes 

figyelembe venni: 

 

• Összevont tananyagban oktatják a közlekedést (erdei iskola, egészségre nevelés, 

környezeti nevelés, IKT eszközök használata közben, más koncepciókba ágyazva). A 

természetjárás komplex tudás, melynek oktatásába más tantárgyak anyagát is érdemes 

involválni. 

• Tanári továbbképzések szükségessége egyértelmű, hiszen feladatuk sokrétű.  

• Korszerű segédanyagok használata (online játékok, tesztek, applikációk, 

útvonaltervezők, GPS használata, különböző honlapok és speciális természetjáró fórumok 

megismertetése) elengedhetetlen a XXI századi tanulók eléréséhez. 

• A jó gyakorlatok külső szakember bevonásának fontosságát hangsúlyozzák (MTSZ, 

szakszövetségek, civil szervezetek, szakértők), hiszen a koncentrációt és a motivációt is 

serkenti a változatos előadásmód, a sokszínű tapasztalat. 

• Együttnevelésre (HH, HHH, SNI) alkalmas a gyalogos jármód megvalósítása a 

nevelés során. 
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• A szülők támogatásának fontossága megkerülhetetlen új tantervi anyag bevezetésénél, 

különösen a BMo gyakorlat és tapasztalat orientált, élménydús megközelítése miatt. 

• Pályázati igény mutatkozik a Bejárható Magyarország gyalogos jármód bevezetéséhez 

kapcsolódóan, eszközbeszerzésre és tanári képzésekre.  

• A jó gyakorlatok egy része tömbösített keretek között oktatott túrázási ismeretek, erdei 

iskola, nyári tábor, rendhagyó osztálykirándulások, témanapok, rendhagyó napközik és 

szakkörök keretében. 

• Intézményi népszerűség növekedését is okozhatja a BMO bevezetése, hiszen az iskolai 

jó közérzet és elégedettség mind a szülőkben, mind a gyermekekben összekapcsolódik a 

különleges, hasznos programokon való részvétellel. 

• Minden jó gyakorlatra jellemző, hogy az intézményi adottságok figyelembevételével 

alakították ki oktatási programjukat. A változatos szociokulturális háttér miatt különösen 

fontos a tananyag célcsoportra irányuló kialakítása. Ezt a sokszínűséget a jó gyakorlatok is 

szemléltetik (például egyes iskolákban légiközlekedési ismereteket oktatnak, máshol alapvető 

higiéniai ismeretekről tartanak órákat – fodrász, kozmetikus segítségével – ugyanazon az 

évfolyamon). 

• A fokozatosság és az életkori sajátosságok figyelembevételére szinte minden jó 

gyakorlat programkidolgozói szempontként utaltak. 

• A természetjárás és annak oktatása, mint minden nem szokványos iskolai nevelés, 

sikerélményt hozhat az iskolai keretek között ritkán eredményes gyerekek számára is. 

Lehetőség adódik az érdeklődési körük megismerésére és egyéni sikerterületeik 

feltérképezésére. 

• A jó gyakorlatok leírásában változatos pedagógiai eszközöket mutattak be az iskolák a 

gyalogos jármód alkalmazására. Ezek érdeme, hogy szinte minden jó gyakorlat kitér az összes 

kompetenciaterületre, így komplex fejlesztést nyújt a gyermekek számára. 

• A természetjárás remek alkalom a csoportos munkakultúra, a csapatszellem és a 

közösségépítés erősítésére. A jó gyakorlatok többsége csoportos tevékenységet is tartalmazott. 
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A BMo gyalogos jármód tartalmi fejlesztéseinek iskolai sikeres bevezetéséhez erős 

támogatásra van szükség mind a pedagógusok, intézményvezetők, mind a fenntartók és a 

szakértők szerint. A válaszadók döntő többsége alapvetően módszertani segítséget, 

taneszközöket vár, de hasonlóan fontos a finanszírozás is. A támogatási formák közül a 

harmadik legfontosabb a pedagógus-továbbképzés, a jó gyakorlatok rendelkezésre állása, de 

felvetődött az egész társadalom, a szülők és a diákok szemléletváltása is, mint szükséges 

feltétel.  

 

A szakértői vélemények szerint az implementáció akkor lesz sikeres, ha „felülről” megfelelő 

támogatást kap (pl. kommunikáció, infrastruktúra, jogi környezet, anyagi támogatás), ha 

sikerül megtalálni a kulcsembereket az iskolákban, akik eléggé motiváltak és képesek hatni a 

tantestületre, továbbá, ha sikerül bevonni olyan külső szakembert, aki segíti a pedagógiai 

munkát, és nem utolsósorban, ha sikerül felkelteni az igényt, a szükségletet a természetjárás 

iskolai bevezetése iránt.  

A BMo gyalogos jármód sikerességének elsődleges záloga, ha a tradicionálisan működő 

természetjáró, és túrázó tevékenység összekapcsolódhat a mai Z generáció internetes és 

virtuális igényeivel… 

Összességében a kutatás eredményeként megállapítható, hogy szükség van a BMo gyalogos 

jármód bevezetésére a köznevelésbe, hogy az alapvető tájékozódási kompetenciákat 

elsajátítsák a tanulók. Továbbá a rendelkezésre álló szakirodalmak, háttérirodalmak hiányos 

és kevés volta, régi, mai tartalmakat nélkülöző kiadványok állnak rendelkezésre. Szükséges 

ezen tartalmak felfrissítése és új szempontból, új tartalmakkal való megtöltése is, ezt vállalja a 

Bejárható Magyarország Program, mind a pedagógusok, mind pedig a diákok számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


