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Bevezetés 

 
Magyarország neve évszázadok óta összefonódik a lóval, a hazai lovas turizmus évtizedeken 

keresztül Európa legszínvonalasabb szolgáltatását nyújtotta. A környező országokban, de egész 

Európában, sőt, a világ turizmusában és a szabadidő eltöltésében is megfigyelhető folyamat a 

természethez fordulás, az aktív turizmuságak fellendülése. Ezek közül Magyarországon kiemelkedő 

szerepe van a lovas turizmusnak, a lovas természetjárásnak.  

A világon több mint százmillió embernek (kontinensünkön mintegy 45 milliónak) van kapcsolata a 

lovaglással, hazánkban nyaranta pedig több mint 10 ezer gyermek vesz részt lovas táborokban. A 

lovas ágazat gazdasági szerepe országos szinten egyre jelentősebb. A lovas ágazatot érintő jogi 

szabályozások Európa-szerte kiemelkedőek, melyek országunkat lovas turisztikai szempontból 

előnyben részesítik. Ilyen például a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról, a 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet a lovas szolgáltató tevékenységről, vagy a 

Magyar Kormány által 14 pontban elfogadott 1061/2012.(III.12.) Kormányhatározat a lovas ágazat 

átfogó fejlesztését célzó Kincsem Nemzeti Lovas Programról. 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 7/2014. (I.17.) Korm. 

rendelet módosította A nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI.4.) Korm. rendeletet. Ennek alapján a nevelés-oktatás megtervezését-megszervezését 

segítő célok elérése és azok tartalmi elemeinek feldolgozását lehetővé tévő koncepció alapján egy 

hételemű pedagógiai rendszer kidolgozása történt meg, amely minimálisan egy-egy tantárgyra, egy 

vagy több műveltségi területre vagy pedagógiai szakaszra terjed ki.1 A Bejárható Magyarország 

kerettanterv 2013-tól Nemzeti Alaptantervre épülően, mint szabadon választható kerettanterv 

rendelkezésre áll a köznevelési intézmények számára, melyhez szükséges a támogató rendszer 

kialakítása – pl. pedagógus át- és továbbképzés, tananyag- és tartalomfejlesztés – is.  

A kutatás-fejlesztés célja, nemzeti hagyományunk, a lovas hagyományaink, természeti értékeink 

újszerű, ökoturisztikai szemléletű, sajátos nézőpontból való bemutatása, élményszerű átadása. A jogi 

háttérnek, kulturális hagyományainknak és progresszív fejlesztési igényeinknek köszönhetően 

időszerű, és hiánypótló a jövő lovas társadalmát érintő nevelési irányok meghatározása, melynek célja 

egy egészségtudatos, környezetét szerető és óvó, maguk, a társaik és az élővilág felé felelősségteljes 

fiatalok felnevelése, az őket oktató pedagógusok felkészítése, továbbképzése. 

A köznevelés kulcsszerepet játszik abban, hogy a megújuló Magyarország leendő felnőtt 

állampolgárai minél magasabb arányban vallják magukénak azokat az alapértékeket, amelyeket 

                                                      

1 A 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet illesztette be a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. sz. mellékletébe, 7.22. 

számon. A Bejárható Magyarország kerettanterv címszavak szintjén felsorolja az ismereteket és a 

fejlesztési célokat, pedagógiai szakaszonként. 
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Alaptörvényünk kimond. Az Európai Unió foglalkoztatást, valamint intelligens, fenntartható és 

inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégiájának egyik kiemelt célkitűzése a képzettségi szint 

növelése, amelyhez konkrét célként a felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezők 

arányának növelése, a kisgyermekkori nevelésben való részvétel – mint a későbbi oktatás 

sikerességének alapja – növelése, valamint a korai iskolaelhagyás mértékének csökkentése 

kapcsolódik. A stratégia végrehajtásának keretét adó uniós integrált iránymutatások, országspecifikus 

ajánlások hangsúlyozzák, hogy az oktatás színvonalának növelése, valamint annak elősegítése, hogy 

minden tanuló magas színvonalú nevelés-oktatásban részesüljön, elengedhetetlen feltétele Európa 

tudásalapú növekedésének.  

 „Az iskoláskorú gyermekek egészségi állapota aggasztó. A gyermekek nagyon kis hányada – 

kevesebb, mint 20 % -a mozog eleget, azaz naponta legalább egy órát. A tanulók 70-80%-a nem végez 

számottevő sportmozgást az iskolai testnevelésórán kívül, a középiskolások között 13% körüli a 

tartási rendellenességek előfordulása. A felnőttkori degeneratív ízületi és gerincbetegségek jelentős 

része a gyermek- és felnőttkori mozgásszegény életmód következményei. Mindezek megelőzhetők az 

iskolai testnevelés egészségfejlesztő prevenciós és korrekciós hatásainak érvényesítésével.”2 Igen jó 

lehetőséget kínál még a prevencióra a Bejárható Magyarország kerettanterv lovas jármódja, hiszen a 

lovaglás során a hátizomzat erősítése, a tartásjavítás is megvalósul, mely a tartó mozgatórendszer 

elváltozásainak preventív eszköze lehet. A lovas programok egyben kellő motivációt jelenthetnek a 

gyerekek számára a rendszeres testmozgásra. 

Az Európai Uniónak a XXI. század kihívásaira felkészítő iskolai oktatásról szóló együttműködési 

programja az oktatás minőségének fejlesztését, az egész életen át tartó tanulást megalapozó 

kulcskompetenciák megszerzésének elősegítését tűzte ki célul. Ehhez járul hozzá a tantárgyi 

órakeret szabadon felhasználható 10 százalékának kerete (szabad órakeret körében), többek között a 

Bejárható Magyarország kerettanterv, amelynek 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 eléréséhez, az aktív, cselekvő ismeretszerzés megalapozásához, 

elsajátításához. A tantárgy kiemelt feladata a testi és lelki egészségre nevelés. 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.” (Forrás: Bejárható Magyarország kerettanterv 5–

8. évfolyam). A kerettanterv kiemeli a tanulókra irányuló fejlesztési célok közül a környezetvédelem, 

a fenntarthatóság, a honismeret, a másokért való felelősségvállalás, a kooperációra való képesség, 

az erkölcsi nevelés, a tanulás tanítása, az anyanyelvi kompetenciák, a matematikai, 

természettudományos és digitális kompetenciafejlesztés, a vállalkozói és kezdeményezőképességek 

fejlesztését. Ennek megfelelően a tantárgy implementációjának segítése során igen sokrétű és 

komplex szempontokat veszünk figyelembe.  

                                                      

2 Forrás: Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése az AJB 1942/2011. számú 

ügyben. 
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A hagyományos értelemben vett iskolai oktatói-nevelői munka két tanulási környezetben és színtéren 

valósulhat meg: tanítási óra keretei között (formális tanulás) és tanórán kívüli nevelés, tevékenység 

(nem-formális, informális tanulás) formájában. A kerettanterv úgy fogalmaz, hogy: 

„A Bejárható Magyarország tantárgy akkor éri el leghatékonyabban a kitűzött céljait, ha az 

ismeretszerzés és az ismeretek rögzítése élményszerűen, igény szerint a terepen, gyakorlati 

tapasztalatok útján történik. Alkalmas lehet erre egy-egy projekthét vagy erdei iskolai program, de 

kreatív megközelítéssel, a tanulók önálló tevékenységére, aktivitására építve a hagyományos tanórai 

keretek között is tartalmas és teljes értékű élménnyel gazdagíthatók a gyermekek. Számtalan 

gyakorlati feladat megvalósítható az egy, esetleg dupla tanórára tervezett foglalkozáson. Optimális 

esetben a gyakorlati tevékenységek sok formája együttesen segíti a tanultak aktív, cselekvő 

megerősítését. Ezért javasolt, hogy azok a tudáselemek, amelyek terepen hatékonyabban épülnek be, 

jelenjenek meg tanórán kívüli tevékenységekben is, sportkör, szakkör vagy akár osztálykirándulás, 

nyári tábor stb. formájában.” 

A Bejárható Magyarország tananyagfejlesztés célcsoportja az 5–8. osztályos tanulók, akik egy 

újszerű tananyag-megközelítéssel és -átadással, természetes környezetben, mozgásos tevékenységek 

által sajátítják el a NAT-ban meghatározott műveltségtartalmakat a lovas jármódon keresztül. 

A BMo tartárgy oktatását bármilyen műveltségterületen tanító pedagógus vállalhatja, aki a BMo 

továbbképzésen részt vesz és nyitottságot érez ezen újszerű megközelítési mód tanításához.   

Ebben a korszerű tananyagtartalomban a komplex személetmódot tehát még inkább erősíti az, 

hogy gondolkodhatunk egyaránt az iskolai órai keret kitöltésében, de az egész napos iskola, az 

erdei iskola és az ökoiskolai programok mintájára szabadabb időkeret hasznos kitöltésében is.  

 

Kutatási célok 

A kutatás általános célja: A Bejárható Magyarország tantárgy lovas jármód specifikáció 

tantárgy tantervbe illesztésének, annak módszertani, szakmódszertani hátterének biztosítása 

primer és szekunder 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. A szakszerű kutatási anyag 

elkészítését a bevont szervezetek szakmai kompetenciája és gyakorlata, valamint a részletesen 

felépített kutatási terv elkészítése és megvalósítása garantálja. Célunk egy olyan komplex kutatás-

fejlesztési anyag megalkotása, mely a Bejárható Magyarország tantárgyon keresztül segít 

közelebb hozni a fiatalokhoz a lovat és a természetet, egészséges életmódra és felelősségteljes 

viselkedésre nevel, és mindeközben más tantárgyakhoz kapcsolódóan is használható, gyakorlati 

tudást közvetít. Ennek része a tananyag tartalmi meghatározása, a tananyag átadás 

módszertanának és eszközeinek meghatározása, valamint a pedagógusok továbbképzési 

programjának megalkotása. 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 
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van. Így célunk a kerettanterv lovas jármódú sikeres alkalmazási feltételeinek megteremtése, a 

gyakorlati tapasztalatok alapján is használható módszerek, eszközök kifejlesztése, mely 

feladatokat lovas szakemberek és gyakorló pedagógusok aktív közreműködésével készítünk el. 

Célunk 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. 

 

Konkrét célok: 

 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. 

Feltárjuk korábbi, kapcsolódó fejlesztések eredményeit, összegyűjtsünk, értékeljünk és 

integráljunk a tantárgyhoz kapcsolódó jó gyakorlatokat. 

 Secunder kutatások alkalmazásával célunk, hogy megalapozzuk és előkészítsük a primer 

kutatásunkat, valamint igazoljuk és bemutassuk a lovas jármód turisztikai komplexitását. 

Bebizonyítsuk, hogy a projekt alkalmas a tanulók ökoturisztikai szemléletmódjának 

formálására, a tantárgyi koncentrációval a tanulók ismereteinek komplex fejlesztésére.  

 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 (lovas 

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

összegzés során beépítünk a tantárgy szakmódszertani anyagaiba. 

 Szakmódszertani kutatásokkal célunk, hogy kialakítsuk az évfolyamokra bontott tematikákat, 

és biztosítsuk azok koherens, egymásra épülő, logikus és életkor-specifikus fejlesztési 

aspektusait valamint a különböző műveltségtartalmi elemek megjelenését. 

Feladatgyűjtemény összeállításával célunk, hogy alkalmassá váljon a tanulók 

élményközpontú, gyakorlat centrikus, és komplex ismeretelsajátítására. A feladatok 

megalkotásakor célunk olyan gyakorlatok meghatározása, melyekbe a figyelemfejlesztő 

feladatlapok interaktivitásának biztosításához beépítjük a Digitális Szabadidő Térkép 

(DSZT), valamint a Természetjáró Térinformatikai Rendszer használatára épülő feladatokat. 

 Célunk a hazai pedagógiai, valamint lovas szakmódszertani alapokra épülő jó gyakorlatok 

kiválasztása és azok leírása, valamint azok adaptálása a projektünkbe. 

 Primer és secunder 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 

három jármódot egyáltalán nem akarja feldolgozni, csak a lovas tematikát. 
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 Iskolai kipróbálással célunk egy olyan esettanulmány összeállítása, mely tartalmazza a 

fejlesztési célt, átadott ismeretköröket, alkalmazott módszereket és az értékelési 

szempontokat, a felhasznált eszközöket, valamint az elért eredményeket. 

 A pedagógus-továbbképzéssel célunk egy olyan képzés kidolgozása, mellyel a jelölt képessé 

válik a Bejárható Magyarország lovas jármód tantárgy oktatására, oktatásszervezési és 

tervezési, valamint dokumentációs feladatainak ellátására. Komplex szemléletmód 

kialakításával a pedagógus alkalmas lesz a korosztályi sajátosságok figyelembe vételével a 

tanulók ökoturisztikai, tájékozódási, honismereti, lovas, földrajzi, digitális kompetenciájának 

fejlesztésére.  

Céljaink eléréséhez az alábbi feladatokat kívánjuk megvalósítani: 

I. Kutatás-fejlesztést szolgáló feladatok 

- A kutatás-fejlesztési programunk során meghatározzuk azt, hogy a tanulási-tanítási 

folyamat mely szakaszaiban, milyen időkeretekben és egységekben milyen tanulási 

célokat és elérni kívánt tanulási eredményeket érdemes és lehet kitűzni. Az így pontosan 

meghatározott feladatok elvégzésére fejlesztünk eszközöket és módszereket, valamint 

pedagógus-továbbképzési programot.   

- A sikeres implementáció feltétele, hogy építsünk a korábbi tapasztalatokra, gyűjtsük össze 

az eredményeket és a hibákat is, amikből tanulhatunk. A Bejárható Magyarország 

kerettanterv implementációja során ezért felhasználjuk a Magyar Lovas Turisztikai 

Közhasznú Szövetség 17 éves szakmai tapasztalatait, a szövetség prominens képviselői által 

lovas oktatás és táboroztatás során gyűjtött több évtizedes tapasztalatokat, valamint az 

Eszterházy Károly Főiskola pedagógusképzés és tananyagfejlesztés terén végzett eddigi 

kutatásait, szakmai hátterét.  

A Magyar Lovas Turisztikai Szövetségnek országszerte több mint 250, hatóságilag 

ellenőrzött, legálisan működő, Patkós Minősítéssel rendelkező tagja van, melynek legtöbbje 

már felvette a kapcsolatot a helyi általános iskolákkal, a későbbi lehetséges együttműködések 

érdekében. Az Eszterházy Károly Főiskola nagy elméleti és gyakorlati tapasztalattal 

rendelkezik a pedagógusképzés és átképzés területén. A képzés öt karon, alapszakokon 

(BA/BSc) és mesterszakokon (MA/MSc) közel egyenlő arányban folyik – a 

bölcsészettudományok, a pedagógusképzés, a gazdaság- és társadalomtudományok, a 

természettudományok, az informatika, a sporttudományok és a művészetek terén – nappali, 

részidős, valamint távoktatásos formában. 2013-tól az osztatlan tanárképzésben több mint 50 

szakpáron érhetőek el szakjaink. A jelentkezők számára kínálunk továbbá felsőoktatási 

szakképzéseket, illetve számos szakirányú továbbképzést. A főiskola képzési repertoárja igen 

széles célcsoportot érint, hiszen a csecsemőgondozó, óvodapedagógus, tanító- és 

tanárképzéssel a gyermekek széles célcsoportját képes elérni, és a pedagógusokat bevonni az 

érzékenyítésbe a lovas hagyományok területén. Az intézményben a gazdaságtudományi, a 

pedagógusképzés, valamint a sporttudományi képzés, természettudományi képzés (biológia, 

földrajz, stb.), bölcsészettudományi területek (történelem) markánsan megjelennek a képzési 

kínálatban, melyekben jó elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik. Nagy 

tapasztalatokkal rendelkezik a turizmus–vendéglátás szakos hallgatók képzésében is, 
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valamint a lovas turizmus szakirány bevezetésével elkötelezetté vált a hazai lovas kultúra 

népszerűsítésében. 

- A tantárgy sikeres implementációjának feltétele, hogy a sokszínű és a helyi környezetnek, 

adottságoknak is megfelelő pedagógiai gyakorlatoknak megfelelő módszereket, eszközöket 

dolgozzunk ki. Így tehát egyfelől moduláris rendszerben gondolkodunk, amely modulok 

igény, erőforrás, rendelkezésre álló idő szerint egymásra épülnek.  

- Másfelől a témában gyakorlattal rendelkező, többféle műveltségi területen tanító 

pedagógussal, lovas szakemberrel együtt fejlesztjük ki a szakmai anyagokat és végezzük 

el a pilot programot, illetve annak értékelését. 

- A Bejárható Magyarország kerettantervének komplexitása, a kerettantervek érvényesítése és 

a széles körű kompetenciafejlesztés igénye a különböző tudományterületek és a jármódok 

gyakorlati szakértőinek szoros együttműködését igényli. Ezért széles szakértői hálóval 

dolgozunk, amelynek tagjai között több évtizedes pedagógiai és lovas szakmai múlt áll. 

A különböző szakértői körök közös munkájának összehangolását az egyik legkomolyabb 

projektmenedzsment-feladatunknak tartjuk. Törekszünk arra, hogy a pedagógusok között az 

általános iskolában megtalálható minél több műveltségi területen tanító pedagógus, szakértő 

vegyen részt a munkában, hogy minél szélesebb spektrumban történjen a tananyagfejlesztés. 

A Bejárható Magyarország komplex tartalma teszi szükségessé a szakemberek széles körű 

bevonását. 

- Munkánkat a szisztematikus tananyagfejlesztés (SCID-Systematic Curriculum and 

Instructional Developement) fázisai és alapelvei mentén építjük fel. Ez azt jelenti, hogy az 

elemző munkára alapozva a tervezés, fejlesztés, majd a végrehajtás fázisa következik, azt 

követően értékeljük a képzési programot. 

 

A célok megfogalmazását követően szekunder és primer kutatást végeztünk a fejlesztés módszertani 

megalapozásához. 

 

Szekunder kutatás eredményei 

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 

Európába hazatérő őseink méltó utódjainak érezhessék magukat, akik a lovas nemzetek legjobbjai 

közé tartoztak. Az ebben a szemléletben felnövekvő nemzedékkelújra méltók lehetünk a „lovas 

nemzet” elnevezéshez.  

 

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

ez a gyakorlat 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 

pedagógusképzési programjának fontos eleme lesz a lovarda és az iskola együttműködési 

pontjai, menete, feladatmegosztás, pedagógiai kérdések, a lovas szakember feladatai. 

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

példa a különböző fejlesztési területek megjelenésére a lovas jármódban: 

 

 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. Ezeknek a jeleknek az emberek 

számára is komoly jelzésértékük van. 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 értéke van a kognitív képességek, az érzelmi képességek és a szocializáció 

fejlesztése terén. 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: 

„Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.” – idézhetjük a Kis herceg 

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 testközelbe 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 nonformális módszereket, az újszerű 

tanulási metodikákat, egymás segítését. Különböző tanulásszervezési megoldásokkal találkoznak. 
 

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 
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lovas sportok iránt (MTZMR,2009)3. 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 lehetőségét. 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 elégítve 

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 a jelenlegi alacsonyabb, mint 30%-os szintjéről (Gáldi, 2002)4. 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, élő, sok esetben önállóan gondolkodó lény – a ló. (Győrffy, 

2001)5. 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 

hatású lehet, idézve a régi mondást: „A ló előnye tenger, a bölcsnek ló való, mert lóvá tesz az ember 

és emberré tesz a ló”. De messzemenően többet várhatunk a rendszeresen átélt lovas élmények 

                                                      

3 Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kulturális és Aktivitás Turizmus 

Iroda – Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség: Lovasturizmus Termékfejlesztési Stratégia 

2007–2013. /2009 

4 Gáldi G. (2002): Fizikai aktivitás Magyarországon az ezredfordulón. Magyar Sporttudományi 
Szemle, 3-4, 16-18. 

5 Győrffy-Villám András (2001): A lovasturizmus kézikönyve, Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
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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)6. 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, melyen a diákok szociális és társadalmi 

kompetenciáinak a fejlesztése értendő. A lóval való bánásmód és a körülötte lévő tevékenységek 

sokasága kínálja adekvát terepét ezen területek fejlesztésének. A ló és 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 nemzeti 

lófajtáinkat, méneseinket? Csikósaink a turistavilágban méltán ismertek, a „puszta 5-ös”, (sőt már 

10-es látványát), aki egyszer látta, nem feledheti, de hogy a manapság divatos természetes lókiképzés 

ismeretei évszázaddal ezelőtt már oktatási anyag volt a tiszti képzésben Magyarországon, azt már 

kevesebben tudják. Mindenki tudja-e, hogy a „huszárságot” mi adtuk a világnak? Hogy az 1948-as 

szabadságharc után száműzött 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 lovasíjászok egyike magyar, ráadásul rendszerét 14 országban alkalmazzák szerte a 

                                                      

6 Németh Gáborné Doktor Andrea (2008): A szociális kompetencia fejlesztésének lehetőségei 

az iskolában. Új Pedagógiai Szemle, 58. évf. 1. sz.  
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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 a turistaforgalom volumenét illetően az előkelő 13., a bevételekből való részesedés 

volumenét illetően már csak az 58. helyén állunk a rangsornak (Lengyel, 2004)7. 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; az együtt töltött idő nemcsak a konkrét embereket, hanem 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 és Jakabházy,1992)8. 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  

nemcsak a lovas tudás, hanem énképünk és önismeretünk is fejlődik. A lovardai kommunikáció 

referenciális és konatív jellegének (Fülöp, 2001)9 a mai gyerekek számára elsőre kicsit furcsának 

tűnő, de mindenképpen fontos szerepe nemcsak 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)10, 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 

                                                      

7 Lengyel Márton (2002): A turizmus általános elmélete (Heller Farkas Gazdasági és 

Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Budapest 

8 Dobozy László és Jakabházy László (1992): Sportrekreáció MTE, Budapest. 52-56. 

9 Fülöp Géza (2001): Az információ. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. 

10 Molnár Gyöngyvér (2002): A tudástranszfer. Iskolakultúra, 2. sz. 65–74. 
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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 rendkívül 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 rendszerüknek megfelelő szinten értelmezik. A tanulás tágabb értelemben vett 

célja, hogy ezeket a rendszereket 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. 

A primer kutatás eredményei 

A kutatás két célcsoportot határozott meg: a közoktatási intézményeket és a tankerületi vezetőket. Az 

intézmények esetében pedig az iskolaigazgatókat és az 5–8. osztályban tanító pedagógusokat. 

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 

 gyakorlatorientált képzés, 

 használható tudás, 

 széles kompetenciatár, 

 a képzettséggel megoldható legyen a mindennapos testnevelés feladata, 

 képzőhely közelsége, 

 képzőhely 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 az igazgatók közül, hogy igen, tervezik a BMo bevezetését. 

Hasonlóan vélekedtek a tankerületi vezetők ennek hasznosságáról. 

Azt is vizsgáltuk, mely jármódot vezetnék be, illetve melyiket tartanák hasznosnak bevezetni. 

Meglepően magas a lovas jármód említési aránya, akár más jármódokkal együtt is említve. 
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A pedagógusok fontosnak ítélték a jövendő BMo tanárok vonatkozásában gyakorlatilag valamennyi 

vizsgált tényezőt. Vagyis fontosnak tekintik, hogy az adott jármódban rendelkezzenek 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 

rendelkezzenek. 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 is. 

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 csak 

a szokásos tanár-tanuló interakcióban valósuljon meg, hanem legyen motiválóbb a gyerekek számára 

az ismeretszerzés során. 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 egyszerű testnevelésóra. Elgondolásuk szerint az összes felső tagozatos klasszikus 

tantárggyal vannak kapcsolódási pontjai. 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 testnevelésórák 

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 egyaránt fontosnak 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 
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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 interjútípus 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, amelyeket 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 

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 projektmódszer esetében lehet ezt a programot megvalósítani. A kisvárosi és a vidéki 

pedagógusok a projektforma 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 
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biztosít. A pedagógusasszisztensek 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. 

 

Az eredmények alapján az alábbi ajánlásokat foglamaztuk meg a fejlesztés számára. 

 

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 a megvalósítható módszertant és a reális lehetőségeket. 

A műveltségtartalom elsajátításáról tanórai és tanórán kívüli rendszerben gondolkodunk, tervezünk. 

Szervezhető 45 perces időkeretben is, de a tartalomtól függően lehet hosszabb idő is a feldolgozása. 

A tartalom mindig lehetőséget ad 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 nemcsak érdekessé tehetjük a foglalkozásokat, hanem ez 

által lehetőséget adunk a gyermekek tudásának előhívására, eddigi ismereteik felelevenítésére az 

adott műveltségtartalom, a tanulók egyéni képességeinek figyelembevételével.  

A BMo műveltségtartalmának elsajátításánál a feladatmeghatározásaink legyenek egyértelműek, 

rövidek, minden esetben építsenek a tanulók kreativitására. A gyermek fejlesztésére, tevékenység 

közbeni tanulására törekedjünk. Erre kiváló lehetőséget biztosít a változatos, természetközeli 

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 
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- modulajánlás – tematika 

- modulvázlatok 

- projektnapok 

- tanulói munkafüzet  

- tanári kézikönyv 

- értékelési útmutató / félév, év vége/ 

 

Személyi feltétel 

 

- gyermekközpontú, a BMo iránt érdeklődő és elkötelezett pedagógusi magatartás, ami tevékeny, 

alkotó módon hat a gyermekre 

- kreatív, a korszerű oktatási módszerekre, innovációra nyitott pedagógus 

- megértő, a tanulókkal együttműködő pedagógus 

- nyitott, kellően motivált pedagógus 

 

Tárgyi feltételek 

 

Taneszközök alkalmazása: 

- munkafüzet 

- IKT-eszközök, számítógép, laptop, interaktív tábla, projektor, okostelefon, 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 ugyanazt a készséget több 

oldalról is tudjuk fejleszteni – /a BMO célja a természetközeli, tevékeny ismeretszerzés/ 

- a műveltségtartalmak modulrendszerben történő elsajátítása, előnyben részesítve a 

tevékenységközpontú, játék közbeni oktatást, fejlesztést – a tanulók egyénre szabott 

tevékenykedtetését, az önkifejezést 

- ezért 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 

gyermekeket 
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- 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 ismeretfeldolgozás jellemzi. Ebben az újszerű megközelítésben is meg kell 

találnunk a leggyakorlatiasabb megoldásokat.  

„A gyermek tanulási technikái között – tehát valójában a megismerő folyamat során – összetett 

eljárásokból, eljárásrendszereinkből épülnek fel tanulási stratégiáink, amelyek nemcsak az 

információfeldolgozásban lehetnek segítségünkre, hanem az ismeretek hétköznapi életünkben 

való alkalmazásában is. Összességében elmondható, hogy a tanulási stratégiák a 

problémamegoldó gondolkodás kialakulásában játszanak fontos szerepet.” (Szitó Imre, 2005.) 

Minél több ismeretet, minél gyakorlatiasabban sajátíttassunk el, amelyeket később a tanulók a 

valódi életben is tudnak 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, 

- a 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 
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- 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,  

 legyen szemléletformáló, a gyermekek érzelmeire is hasson,  

 több legyen, mint egyszerű testnevelésóra,  

 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 pedagógus-továbbképzés lehetőleg ingyenes legyen. Ezen túl pedig legyen földrajzilag 

könnyen elérhető, gyakorlatcentrikus és piacképes ismeretet, végzettséget adjon, valamint új 

ismeretek szerzésére legyen alkalmas. 

 

Végül zárásként bátorkodnánk megfogalmazni egy jogszabályra vonatkozó javaslatot. Érdemesnek 

tartanánk annak megfontolását, hogy lehetőséget teremtsen a jogszabályalkotó arra, hogy a BMo 

tantárgy a mindennapos testnevelés órakeretének kitöltésére is felhasználható legyen. 

 

Tananyagfejlesztés 

 

A tanyanyagfejlesztés során az alábbi produktumok készültek el: 

 Tematikák: 

 Tematika 5. évfolyam I. félév 

 Tematika 5. évfolyam II. félév 

 Tematika 6. évfolyam I. félév 
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 Tematika 6. évfolyam II. félév 

 Tematika 7. évfolyam I. félév 

 Tematika 7. évfolyam II. félév 

 Tematika 8. évfolyam I. félév 

 Tematika 8. évfolyam II. félév 

 

 Munkafüzetek 

 Munkafüzet 5. évfolyam I. félév lovas 

 Munkafüzet 5. évfolyam I. félév általános 

 Munkafüzet 5. évfolyam II. félév lovas 

 Munkafüzet 5. évfolyam II. félév általános 

 Munkafüzet 6. évfolyam I. félév lovas 

 Munkafüzet 6. évfolyam I. félév általános 

 Munkafüzet 6. évfolyam II. félév lovas 

 Munkafüzet 6. évfolyam II. félév általános 

 Munkafüzet 7. évfolyam I. félév lovas 

 Munkafüzet 7. évfolyam I. félév általános 

 Munkafüzet 7. évfolyam II. félév lovas 

 Munkafüzet 7. évfolyam II. félév általános 

 Munkafüzet 8. évfolyam I. félév lovas 

 Munkafüzet 8. évfolyam I. félév általános 

 Munkafüzet 8. évfolyam II. félév lovas 

 Munkafüzet 8. évfolyam II. félév általános 

 

Összegyűjtöttünk  20 innovatív pedagógiai módszert, melyek jól használhatók a BMo 

megvalósításánál. 

Ezen túlmenően összegyűjtöttünk 21 jó gyakorlatot, melyek szintén segítséget jelenthetnek a BMo 

lovas jármódjának oktatása során. 

Elkészítésre kerültek a: 

 Tanári kézikönyvek 

 5. osztály 

 6. osztály 

 7. osztály 

 8. osztály 

 

Ezekről, mint a kutatás-fejlesztés egyik fő produktumáról kicsit bővebben is szót ejtünk, hiszen ez 

teszi lehetővé, hogy a tanárok egységesen tudják oktatni a BMo tantárgy lovas jármódját. 
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Tanári kézikönyvek 

A Keretprogram célja: a testmozgás, a természetjárás és hazánk megismerése, ezek népszerűsítése a 

belföldi turizmus fejlesztése és fellendítése által. Ennek kiváló közvetítő eszköze az iskola, amelynek 

a pedagógusok által a gyermekek és szülők felé is közvetítő szerepe van. 

A BMo tanár egyik fontos feladata a tanulók sikerélményének biztosítása, a motiváció folyamatos 

fenntartása az órák alatt. 

A kézikönyv segítséget nyújt e tantárgy kerettantervi tartalmának feldolgozásához, 

megvalósításához. 

Munkánk során arra törekedtünk, hogy segédanyagainkkal még vonzóbban, változatosabban, 

gyermekközelibb módszerekkel és eszközökkel segítsük elő a tanítást, tanulást. A műveltségtartalom 

nem a hagyományos módszerekre, munkaformákra, eszközökre hagyatkozik, hanem új, innovatív, 

korszerű tartalomfeldolgozást feltételez. 

A Program megvalósításának folyamatában a gyermekek észrevétlenül, játékos módon szerezhetik 

meg az új ismereteiket, alapozva előző tudásukra.  

Javaslatot teszünk arra, hogy a tanulók hogyan kapcsolhatják össze az elméletet a gyakorlattal, 

amelyben hangsúlyos szerepet kap a tevékenykedtetés, a tapasztalat által megszerzett tudás, majd 

annak gyakorlása és változatos körülmények között való alkalmazása. A gyermekek fejlesztésére, 

tevékenységek közbeni tanulására törekedjünk, a természetközeli körülmények közötti 

ismeretszerzésre. A tematikák, a segédanyagok kiváló lehetőséget teremtenek a pedagógus és a 

jármód szakembereinek arra, hogy a témák feldolgozása hasonló körülmények között valósuljon meg, 

ezáltal a tanulók kompetenciáit egyszerre, sokoldalúan tudjuk fejleszteni. 

Javasoljuk, hogy a BMo lovas jármód elméleti és gyakorlati anyagának megvalósítása lehetőleg a 

közelben lévő lovardában történjen.  

A kézikönyv tartalmazza mindazokat az ajánlásokat, amelyek elősegítik a Bejárható Magyarország 

Kerettanterv tematikájának feldolgozását úgy, hogy mind a gyermek, mind a pedagógus, jármód-

szakember eleget tudjon tenni a kitűzött céloknak és örömüket leljék ebben a közös munkálkodásban. 

 

5. osztály 

A Bejárható Magyarország tantárgy célja: 

 kialakítani azokat a kompetenciákat, amelyek révén a tanulók képesek lesznek a haza 

aktív és befogadó megismerésére, 

 a motiválás, hogy az országot a szokásostól eltérő nézőpontból mutassuk be,  

 hogy az iskolákból olyan gyerekek kerüljenek ki, akik valamennyire már ismerik 

Magyarországot,  

 felkeltse a tanulók érdeklődését, és kialakítsa bennük az igényt az értékek mentén 

szervezett, természetben megvalósuló szabadidős tevékenységre, 
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 a tanuló természetbaráttá nevelése, 

 a tanulók késztetése arra – és ez a legfontosabb –, hogy elinduljanak a természetbe. 

 

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 tantárgy kiemelt feladata a testi és lelki egészségre nevelés. 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 Bejárható Magyarország Program sajátossága: 

- támogatja az új elvek mentén átszervezendő köznevelés elgondolásait,  

- az iskolákban a szabadon tervezhető órakeret terhére vezethetik be, felsős 

évfolyamokon 

- prioritás a testi és lelki egészségre nevelés, 

- a 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, 

- kialakul a lakóhely, majd a szülőföld ismerete és szeretete 

- a hazai tájhoz, a magyar néphez, múltunk és jelenünk értékeihez való 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: megélt élményeken keresztül hatni az 

érzelmekre, 

- a műveltségtartalmak szakaszokra, modulokra is bonthatóak, rugalmasan 

kezelhetőek, 

- műveltségtartalma több műveltségterülethez kapcsolódik, 

- követelményei a tanulókhoz-életkorához igazodik, 

- életkori sajátosságoknak megfelelő fejlesztés, 

- iskolán kívüli tanulás, ismeretszerzés, 

- tevékenységeikkel, tapasztalataikkal összhangban teljesedhetnek-, 

bontakozhatnak ki a tanulók, 

- átfogó rendszerszemléletben való gondolkodás. 
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Főbb fejlesztési területek, kompetenciák: 

- a testi és lelki egészségre nevelés 

- igény a szabadidő mozgással történő kitöltésére 

- hon- és népismeret 

- esztétikai nevelés 

- tanulási képesség fejlesztése 

- a nemzeti öntudat, a hazafiasság érzése 

- környezeti szemléletformálás, környezetvédelem 

- környezeti fenntarthatóság elve 

- másokért való felelősségvállalás tudatosítása, gyakorlása 

- egyéni és társas döntéshelyzetek 

- önismeret  

- közösségi magatartása nevelés 

- kooperációra való képesség 

- erkölcsi nevelés 

- szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése 

- anyanyelvi kommunikáció fejlesztése 

- digitális kompetenciafejlesztés 

- matematikai kompetenciák 

- természettudományos és technikai kompetencia 

- kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 

Módszertani javaslatok: 

A Bejárható Magyarország új tantárgy, nem rendelkezik tankönyvvel, ebben az esetben nincs meg a 

pedagógusoknak és a tanulóknak az a taneszköze, amely általában „vezérfonal” a műveltségtartalmak 

folyamatos feldolgozásában. Ebben az esetben a tanmenet és a pedagógus segédanyagai adnak 

támpontot a tematikák feldolgozásában.  

 

Az első órákon ismertessük meg a tanulókkal a tantárgy célját, feladatát, a főbb témaköröket úgy, 

hogy minden esetben az érdeklődés felkeltése, a motiváció legyen szem előtt. Érezzék, hogy az előző 

ismereteik alapos felidézésére lesz szükség, erre alapozhatjuk a további ismeretszerzéseket. A 

pedagógusnak ez az irányadó, hiszen az előző tudásuk alapján kell majd megválasztania a 

tevékenységformákat, a megfelelő módszereket.  

 

Fontos szempont a tantárgy tanításánál, hogy különböző személyiségjegyekkel, készségekkel, 

képességekkel rendelkező gyermekek alkotják a BMo Lovas jármód csoportját. A követelményeknek 

való megfelelés azonban minden tanulóra vonatkozik, így a pedagógusnak a tanulás–tanítás 

folyamatának megszervezésében kiemelten ügyelnie kell arra, hogy az egyes tanulót segítse a 

kibontakozásban, a fejlődésben. A tanórák tervezése során ezért olyan oktatási módszereket, 
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munkaformákat alkalmazzunk, amelyek ezeknek az elvárásoknak eleget tesznek, egyben elősegítik a 

Bejárható Magyarország tantárgy céljának, feladatának elérését.  

 

A tanulók már az elején legyenek tisztában az elvárásokkal, mit, miért tesznek, milyen rendező elv 

alapján kapják a feladatokat. A tantárgy tematikája magában rejti a sokoldalú, többféle megoldást, 

így az egyéni kiteljesedést is minden esetben. További lehetőség a közvetlen tapasztalás során szerzett 

egyéni élmények szerzése, a megtapasztalás, amelyek alapján a kompetenciák sokoldalú fejlesztése 

valósulhat meg. 

A sikeres órák egyéb feltételei 

Személyi feltételek 

- 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, nyitott, kellően motivált, a tanulókkal együttműködő pedagógus 

 

 

Tárgyi feltételek 

Taneszközök alkalmazása: 

- munkafüzet 

- IKT-eszközök 

- digitális térkép 

- műveltségtartalmakhoz kapcsolódó aktuális, a tanár és a jármód 

szakember által biztosított szemléltető eszközök, stb. 

 

Ajánlás a Bejárható Magyarország lovas jármód óravázlataihoz 

Az óravázlat-mintákkal segítséget kívánunk nyújtani a Bejárható Magyarország tanárainak a tantárgy 

tanításához. 

 

Miután a tematika széles ismeretanyagot ölel fel, több tantárgyi kapcsolódása van, nem várhatjuk el, 

hogy a pedagógus minden műveltségterületen megfelelő jártassággal rendelkezzen. 

 

Mindazok a kollégák, akik vállalták a Bmo-továbbképzést, elkötelezettséget vállaltak a tantárgy iránt 

is. A képzésen szerzett ismeretanyag és módszertani ajánlás mellett az óravázlatokkal hozzá kívánunk 

járulni a tematika változatos feldolgozásához. A gyakorlati példákkal, a különböző helyszíneken 

megtartott órákkal, a sokszínű eszköztárral, az innovatív módszerek változatosságával érzékeltetni 

kívánjuk, hogy a jól felépített, jól szervezett óráknak van értelme. A tudatosan, tervszerűen felépített 

óra sikere örömére szolgál a pedagógusnak, gyermeknek egyaránt. Ha következetesen szem előtt 

tartjuk a megfogalmazott célokat és feladatokat, nem lesz teher a pedagógus számára a motiváció 

fenntartása a gyermekek számára, miszerint „testközelben és élményszerűen érzékelik és értik meg a 

tanulók a környezetvédelem, az erdők és mezők védelmének szükségességét, a fenntarthatóság 

ideáját”. 
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Bízunk abban, hogy ötleteket adunk minden pedagógusnak ahhoz, hogy egyéni lehetőségeikhez 

mérten élményszerűen tudják bemutatni és megszerettetni a tanulókkal a változatos mozgást igénylő 

jármódokat, és az élménymozaikok kialakítják a gyermekekben a lakóhely, majd a szülőföld 

ismeretét, a haza szeretetét. 

 

6. osztály 

Tananyagtartalom: 

- Különböző térképek használata 

- A turistajelek jelrendszerének, a jelek jelentéstartalmának ismerete: 

az egyéb jármódoknál használt és tradícióval rendelkező turistajelek. 

- Az időjárás változásainak okai, az időjárási előrejelzések alkalmazása. 

- Az időjárás hatásai az emberi szervezetre: a környezet, az időjárás és az ember egészsége 

közötti kapcsolat. 

 

Gyakorlati ismeretek: az országos viharjelzési szolgálat megkeresése, digitális eszközök használata, 

praktikus csomagolás, a szükséges élelmiszerek egynapos lovas túrára való előkészítése. 

 

- Az emberi test alapvető részei, mozgásszervek, lovas higiéné. 

- Az időjárásnak és a lovaglás jármódoknak megfelelő réteges öltözködés. 

- Az ember mint veszélyforrás. 

- Mit tudunk tenni az egészségünkért? 

- Az egészségügyi kockázatot jelentő élőlények gyakoribb csoportjai. 

- A természetben, lovaglás, pihenés ideje alatt játszható társas játékok, egyéb játékfajták.  

 

A tanuló értékelésének szempontjai: 

1. A jármódhoz való viszonya 

2. Társaival való viszonya  

3. Az emberi test alapvető részei, mozgásszervek, lovas higiéné 

4. Az időjárásnak és a lovaglás jármódoknak megfelelő réteges öltözködés; az ember mint 

veszélyforrás 

5. Mit tudunk tenni az egészségünkért; az egészségügyi kockázatot jelentő élőlények gyakoribb 

csoportjainak megismerése 

6. A természetben, lovaglás, pihenés ideje alatt játszható társas játékok megismerése, egyéb 

játékfajták 

7. A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, elmélyítése 

 

7. osztály 

Tananyagtartalom: 

 A természetjárás mint szabadidősport sajátosságai  

 A túratípusok megismerése.  

 Megfelelő túracél kiválasztása  

 Felkészülés a túrára  
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 A jármódokhoz kapcsolódó felszerelés kiválasztása  

 Ismétlés a biztonságos lovaglásért  

 Túracélok példákkal, kiemelkedő értékű természeti és kultúrtörténeti értékek  

 A hazai turizmus népszerűsítése  

 Lovas útvonalak Magyarországon 

 Lovas mozgalmak  

 Más jármódok népszerűsítése  

 Zarándokutak  

 Magyarországot érintő európai túraútvonalak  

 Tanulók által tervezett útvonal  

 Az első két lovasjármód gyakorlása, irányítása, fejlesztése  

 A lovas jármódok országos és helyi szervezetei  

 Személyes találkozás a helyi lovas szervezetek vezetőivel  

 Lovas jármód szakmai honlapjai, folyóiratai, kiadványai  

 Lovas túravezetés  

 Akadály- és ügyességi feladatok végrehajtása  

 Haza, nemzeti értékek, hungarikumok  

 Nemzeti Parkok  

 Nemzet, nemzetiség, kisebbség  

 Jármódok ismétlése egyéni lovaglással. 

 

A tanuló értékelésének szempontjai: 

1. A jármódhoz való viszonya, 

társaival való viszonya 

2. Ismerete a lovas jármódok országos és helyi szervezeteinek meghatározásához. 

3. Jártassága a lovas túravezetés feladataival kapcsolatban. 

4. Ismeretei a Nemzeti Parkokkal kapcsolatban. 

5. A jármódok megismerésében mutatott aktivitása, érdeklődése, megszerzett ismeretei. 

Nyitottsága a jármódok kipróbálására . 

6. Ismeretei a nemzetiségi, a kisebbségi kultúrával kapcsolatban. 

 

8. osztály 

Tananyagtartalom: 

 Természetvédelem  

 Földtani, víztani, növényi és állattani értékek  

 Felkészülés a tereplovaglásra  

 Tájképi és kultúrtörténeti értékek  

 Természetbarát turizmus  

 A tanult tájakhoz rendelt ismeretanyag szintetizálása  

 A nagytájak nyújtotta természeti, társadalmi és gazdasági adottságok  

 Normafa túra Budapest – kulturális turizmus  

 Budapest egyéb értékei  

 Lakóhely, helyi értékek  
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 Tereplovaglás kikötőszárral  

 Helyi lovas kultúra története  

 A ló mint gyógyító társ  

 Az Északi-középhegység látványosságai, természeti értékei  

 Lakóhelyünk sportturizmusa  

 Lakóhelyünk neves lovas rendezvényei, eseményei  

 Lovas ügyességi feladatok  

 Táborozási alapismeretek  

 A táborrend, napirend szükségességének megértetése  

 Egyéni tereplovaglás kikötőszár nélkül  

 Három napos túraterv készítése  

 Túrára történő mozgósítás  

 Lovas útiterv meghatározása 

 

A tanuló értékelésének szempontjai: 

1. Elegendő ismerete van az élőhely-típusok meghatározásához.  

2. Jártas a vadon élő élőlények felismerésében és megfigyelésében. 

3. Megfelelő ismeretei vannak a földtani, víztani, növényi és állattani értékek terén.  

4. A jármódok megismerésében aktív, érdeklődő, ismeri az alapvető jellemzőiket. A jármódok 

kipróbálására nyitott. 

5. Megfelelő ismerete van a természetvédelemmel kapcsolatban. 

6. A jármódhoz való viszonya: nagyon jó; aktív, kezdeményező; 

7. Társaival való viszonya: nagyon jó, barátságos; türelmes, segítőkész; tevékenységeit 

kreatívan, jó hangulatban végzi; kitartó. 

8. Elegendő ismerete van az Északi-középhegység látványosságai és természeti értékei terén.  

9. Jártas a túraterv készítésében. 

10. A lakóhelye lovassport-lehetőségeit és sportturizmusát jól ismeri.  

11. Megfelelő ismerete van az útinapló-készítésben. 
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Tanulócsoportban történő kipróbálás 

Tanulócsoportban történő kipróbálás 2015. 09. 15-én történt a Bellandor Lovarda tantermében.  

A kiválasztott 15 tanuló az iskolából háromnegyed 12-kor indult el a BMO pedagógus 

továbbképzésen részt vevő tanárának kíséretében. 12 órakor a gyerekekből három csoportot 

alakítottak ki, háromszor öt fő részvételével.  

Az óravázlatok alapján a pedagógus megoldatta a feladatokat a tanulókkal. A tanulók először a 

helyüket próbálták meghatározni a világban. Jelentkezéssel, térkép segítségével határozták meg a 

Világ, Föld, Európa, Kárpát-medence, Magyarország, Pestmegye, Páty, Lovarda helyzetét. Majd 

kicsit részletesebben hallhattak a Kárpát-medence adottságairól, hazánk értékeiről, a honfoglalás- 

kori hagyományokról.  

Magyarország nagy tájegységeinek, élő természeti környezetének vázlatos megismerése volt a 

következő téma. Ezután saját tapasztalataikat mesélték el a diákok élménybeszámolók formájában. 

Az 5 fős tanulócsoportok között képeket osztottak ki, amelyekből ki kellet választaniuk, melyek 

jellemzőek a honfoglaló magyarságra.  

Rövid szünet után a lovaskultúra-oktató beszélt a ló kialakulásáról, evolúciójáról, őslótól a jelenleg 

használt sportlovakig. Képek segítségével, bemutattaa magyar lófajtákat, amelyeknek egy részért 

később élőben is megtekinthették a gyerekek. Előadást hallhattak a lóról és a lovassportokról, lovas 

hagyományokról, a híres magyar ménesekről. Ezt követően egy lovas puzzle összerakásában 

versenyeztek a tanulócsoportok. Az elméleti rész utolsó egységében a ló biológiai felépítéséről esett 

szó, valamint a ló életmódjáról, tartásáról, táplálkozásáról, betegségeiről. Az elmondottak után a 

negyedik óravázlatban található keresztrejtvény megfejtése következett. 

Az elméleti eőladások után a három csoport úgynevezett forgószínpad-modellben dolgozott.  

1. csoport: Lovardai ismeretek, lovardai rend, lovak megközelítése, lovardában megtalálható 

magyar lófajták bemutatása, a ló testtájainak bemutatása. 

2. csoport: Nyereg részeinek bemutatása, nyeregfajták. Műlovon a nyeregbe szállás kipróbálása. 

3. csoport: Igazi lóra szállás, lépés lóval, miközben az oktató vezeti a lovat. 

A rendelkezésre álló idő leteltével a tanulók visszaindultak a lovardából az iskolába. 
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Pedagógus-továbbképzési program kipróbálása 

Program előzményei 

 

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 a hozzákapcsolódó 

ismeretek, tevékenységek alkalmazása tekintetében. A komplex ismeretszerzés innovatív eszköze ez, 

amihez szeretnénk megfogalmazni megvalósítható módszertant, reális lehetőségeket. 

A műveltségtartalom elsajátításához tanórai és tanórán kívüli rendszerben gondolkodtunk, 

terveztünk. 

Szervezhető 45 perces időkeretben is, de a tartalomtól függően lehet hosszabb idő is a feldolgozása. 

A tartalom mindig lehetőséget ad a tevékenységhez kapcsolódáshoz. 

Fordítsunk kiemelt figyelmet 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 nemcsak érdekessé tehetjük a foglalkozásokat, hanem ez 

által lehetőséget adunk a gyermekek tudásának előhívására, eddigi ismereteik felelevenítésére az 

adott műveltségtartalom, a tanulók egyéni képességeinek figyelembevételével.  

A BMo műveltségtartalmának elsajátításánál a feladatmeghatározásaink legyenek egyértelműek, 

rövidek, minden esetben építsünk a tanulók kreativitására. A gyermek fejlesztésére, tevékenység 

közbeni tanulására törekedjünk. Erre kiváló lehetőséget biztosít a változatos, természetközeli 

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. 
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A BMO lovas jármód tanári pedagógiai segédletei 

 

- évfolyamonkénti lovas jármód tematika 

- óravázlat gyűjtemény 

- 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 gyermekekre 

- kreatív, a korszerű oktatási módszerekre, innovációra nyitott pedagógus 

- megértő, a tanulókkal együttműködő pedagógus 

- nyitott, kellően motivált pedagógus 

 

Tárgyi feltételek 

 

Taneszközök alkalmazása: 

- munkafüzet 

- IKT -eszközök, számítógép, laptop, interaktív tábla, projektor, okostelefon, 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 műveltségtartalma modulrendszerben való feldolgozásának 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 ugyanazt a készséget több 

oldalról is tudjuk fejleszteni – /BMO célja a természetközeli, tevékeny ismeretszerzés/ 

- a műveltségtartalmak modulrendszerben történő elsajátítása előnyben részesíti a 

tevékenységközpontú, játék közbeni oktatást, fejlesztést – a tanulók egyénre szabott 

tevékenykedtetését, az önkifejezést 

- ezért a modulvázlatokban jelentős szerepet kapnak a szituációs játékok, logikai készséget és 

kreativitást fejlesztő játékok, feladatok 
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- 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 

gyermekeket 

- 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 ismeretfeldolgozás jellemzi. Ebben az újszerű megközelítésben is meg kell 

találnunk a leggyakorlatiasabb megoldásokat.  

Minél több ismeretet, minél gyakorlatiasabban sajátíttassunk el, amelyeket később a tanulók a valódi 

életben is tudnak alkalmazni.  

 

A BMO lovas jármód program sajátosságai 

 

- 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, 

- a természetjárás megszerettetésével 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, 

- kialakul a lakóhely, majd a szülőföld ismerete és szeretete, 

- a 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 – a motiválás a megélt élményeken keresztül hat az érzelmekre, 

- életkori sajátosságoknak megfelelő fejlesztés, 

- iskolán kívüli tanulás bekapcsolása az ismeretszerzés folyamatába, 
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- tevékenységeikkel, tapasztalataikkal összhangban teljesedhetnek, bontakozhatnak ki a gyermek 

képességei 

- átfogó rendszerszemléletben való gondolkodás elsajátítása. 

 

A kipróbálás 

A BMo lovas jármód pedagógus-továbbképzését a EKF sárospataki karán a Comenius karon 

szerveztük meg. A kar infrastrukturális és IKT-adottságai jó lehetőséget biztosítanak a minőségi 

megvalósításhoz. A főiskolán egy olyan oktatótermet választottunk, ahol számítógépek, internet-

elérhetőség és interaktív tábla található. 

Az intézményben tanítanak a lovaglás, lovasoktatás területén nagy tapasztalatokkal rendelkező 

oktatók, akik a BMo lovas jármód tananyagfejlesztés egyéb részterületein is részt vettek. 

A BMo lovas jármód pedagógus-továbbképzés során célunk egy olyan helyszín választása volt, ahol 

a közelben működik minősített lovarda, ahová a továbbképzés lebonyolítása során könnyen kijutnak 

a pedagógusok, illetve a tantermi órák is megvalósíthatóak. A továbbképzés során a főiskolai 

helyszínen került megszervezésre az órák 50 %-a, a további 50 % pedig a Betyár Lovastanyán. 

Fontosnak tartjuk, hogy a lovas helyszín is bekapcsolódjon a képzésbe, mert a pedagógusok számára 

a lovas és egyéb gyakorlati tartalmak hatékonyabban átadhatóak ebben a környezetben. 

A Betyár Lovastanya egy 3 patkós minősítésű, regisztrált lovarda, a Magyar Lovas Turisztikai 

Szövetség tagja. 1996 óta foglalkozik lovaglás oktatásával, lótartással és fő profilja a nyári lovas - 

sport tábor. Nyaranta több száz gyermek fordul meg a táborokban, szerez élményt és tapasztalatokat 

a lovas kultúráról.   

Szoros kapcsolatot tart a Zempléni Lovas Egyesülettel, rendezvényeken együtt képviselik a lovas 

sportokat, hagyományokat. Az egyesület tagságával egyik fontos feladatunknak tekintjük a Rákóczi 

Örökség hagyományainak ápolását. 

 

A célcsoport kiválasztása 

A BMo Lovas jármód pedagógus-továbbképzés célcsoportja a közoktatásban 5–8. osztályban tanító 

pedagógusok. 

 

A pedagógusok összetétele 

Sárospataki egyházi iskola 2 pedagógusa 

Az EKFCK gyakorló iskola 1 pedagógusa 

Alapítványi iskola 2 pedagógusa 

Tiszalöki iskola 1  pedagógusa 

Pátyi iskola pedagógusa 1 fő, aki a BMo lovas jármód tanulócsoport pilotját vezetni fogja.  

Tantárgyak szerint: földrajz-, angol-, testnevelő tanár, tanító informatika VMT, tanító testnevelés 

VMT, matematikatanár. 

 

A képzés tematikája:  

1. téma 

 

A bejárható Magyarország Lovas jármódról általában 
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 Bevezetés; a pedagógus-továbbképzési program bemutatása. 

 A program kezdeményezéséről, létjogosultságáról általában. /Külön-külön is meglévő 

létjogosultságuk és azonosságuk/. 

 Jogi szabályozások, Köznevelési Törvény, Lovas 

 A köznevelésben folyó átalakulások, a köznevelési rendszer közvetítése. 

 A BMO tananyagtartalma hogyan járul hozzá a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

köznevelési feladatokhoz? Szabadon tervezhető órakeret terhére vezethető be. 

 Közismereti tantárgyakban megjelennek a BMO ismeretek, tartalmak. 

 A BMo tantárgyi kerete. 

 Tanórai, tanórán kívüli lehetőségek. 

 Rendszerbefoglalt, komplex tananyagtartalom. 

 Sokoldalú képességfejlesztés. 

 

 

2. téma 

 

Magyarország, a túracél 

 

 Helyünk a Kárpát-medencében: földrajzi és egyéb adottságaink, a természetben megvalósuló 

lehetőségek. 

 A földrajzi műveltségterület kapcsolódó ismeretei. 

 A történelem műveltségterület kapcsolódó ismeretei. 

 A természettudományhoz tartózó műveltségterületek kapcsolódó ismeretei. 

 A művészeti műveltségterületek kapcsolódó ismeretei. 

 Egyéb kapcsolódó ismeretkörök. 

 Egész életen át tartó tanulás = élethosszig tartó tanulás. 

 

3. téma 

 

Az ifjúság és a társadalom 

 

 Miért az ifjúságot célozzuk meg? 

 A közoktatási rendszer közvetítése pl. a pedagógusok, a gyermekek és a szülők felé. 

 Társadalmi szemléletformálás 

 Pedagógusi szemléletformálás 

 Egyéni szemléletformálás 

 Egészséges életmód 

 Környezettudatosság, fenntarthatóság 

 Lovas nemzet 

 

4. téma 

 

Ökoturisztikai ismeretszerzés az egészséges életmód tükrében  
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 Cél: hogy az országot a szokásostól eltérő módon mutassuk be; természetbaráttá nevelés, 

életszemlélet-váltás, életforma kialakítása. 

  „A gyerek észrevétlenül szerzi meg az ismeretet.” Testközelben és élményszerűen érzékelni 

és érteni a természetet, pl. környezetvédelem, fenntarthatóság, stb. 

 Természetben, kollektív tevékenységgel: tanulók személyiségfejlődése, szocializáció stb. 

 Ökoturisztikai szemlélet kialakítása.  

 Prioritás a testi és lelki egészségre nevelés. 

 Változatos mozgást igénylő jármódok megismerése, megismertetése, a szabadidő mozgással 

való eltöltése = motiváció – a romló testi és mentális egészségi állapot javításához való 

hozzájárulás = az egészséges társadalom megteremtése. A természettel, környezettel való 

kapcsolat, az ahhoz való alkalmazkodás, mint az ember fejlődésének alapvető feltétele. 

 

5. téma 

 

A jármódok megismertetése és bemutatása 
 

Cél: Kialakítani a tanulókban azokat a kompetenciákat, amelyek révén képesek lesznek a haza aktív 

és befogadó megismerésére. 

 

A kerékpáros jármód bemutatása 
 

 Kerékpártörténet 

 Kerékpártípusok 

 Kerékpározás a gyakorlatban 

 A kerékpár mint közlekedési eszköz, sporteszköz és szabadidős eszköz 

 Kerékpáros turizmus 

 

6. téma 

 

A jármódok megismertetése és bemutatása 

 

Cél: Kialakítani a tanulókban azokat a kompetenciákat, amelyek révén képesek lesznek a haza aktív 

és befogadó megismerésére. 

 

A gyalogos jármód bemutatása. 

 

 A turizmus története 

 A magyar természetjárás története 

 A természetjárás magatartási szabályai 

 A természetjárás szervezetre gyakorolt hatása 

 Túrázási alapismeretek, turistaismeretek 

 

 

7. téma 
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A jármódok megismertetése és bemutatása 

 

Cél: Kialakítani a tanulókban azokat a kompetenciákat, amelyek révén képesek lesznek a haza aktív 

és befogadó megismerésére. 

 

A túrakenus és vitorlás jármód bemutatása 

 

 A kajakozás és kenuzás, hazai kajak-kenu sport történetének, eszközeinek megismertetése.  

 Régiók és a központok elhelyezkedése. 

 Az egyes hajótípusaik használata, a jellemző túrázási vízi tájak és területek megismerése. 

 Vízijármód eszközeinek és használatának bemutatása. 

 Evezési technikák bemutatása, megkülönböztetése. 

 Víztestek elhelyezkedése, típusai, jellemzői.  

 Vízi turizmus megismertetése, a vízi sportágak jellemzőinek áttekintése.  

 A túrák tervezése, felkészülés a hazai vizek bejárására. 

 

8. téma  

 

A jármódok megismertetése és bemutatása 

 

Cél: Kialakítani a tanulókban azokat a kompetenciákat, amelyek révén képesek lesznek a haza aktív 

és befogadó megismerésére. 

 

A lovas jármód bemutatása 

 

 Ló és lovaglás „Gyermekszemmel!”  

 Lovaglás alapjai 

 Mikro foglalkozások: Az eddig megismert tematika kis csoportokban történő feldolgozása a 

résztvevők választása alapján.   

 „Pedagógusszemmel!” A megismert tematika feldolgozása modulrendszerben, a lovas oktató-

pedagógus ajánlásával. Eszmecsere, véleménycsere. Ötletbörze, indoklások. 

 Eszmecsere, véleménycsere a megvalósítás módszereiről – ötletbörze, indoklások, érvelések. 

 

9. téma 

 

Játékok alkalmazása a BMo lovasjármódban  

 

 A játék mint a gyermek elsődleges tevékenysége, amely a személyiségfejlődés 

meghatározója. A játék kerettantervben elfoglalt helye. 

 A játékok szerepe a BMo Lovas jármódban. 

 Testnevelési játékok 

 Cserkészjátékok 

 Népi játékok 

 Lovas játékok 

 Gondolkodtató játékok 
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 Kvíz 

 Különböző játéktípusok feldolgozása. 

 

10. téma 

 

A lovaglás gyakorlati elemei 

 

 Lovardai rend 

 Lovardai szabályok 

 A lovaglás oktatásának bemutatása 

 Lépés jármód jártasság szintű elsajátítása 

 Ügetés jármód kipróbálása 

 Futószáras munka 

 A helyi kezdeményezésre, a lovas jármódban való részvételre való motiválás. A gyermek 

személyes kapcsolata a lóval, a lovaglás komplex fejlesztőhatása: pedagógiai-, pszichológiai-

, szociológiai-, terápiás hatásai. 

 Helyi lehetőségek egyéni feldolgozása. 

 A BMO elméleti és gyakorlati tematikájának értékelése a pedagógusképzésben részt vevők 

szemével – beszélgető kör. Módszertani ajánlás a tanulók félévi és év végi értékeléséhez. A 

pedagógusok szerepe a BMO népszerűsítésében, elkötelezettség a pedagógiai innováció iránt. 

 

11. téma 

 

Digitális és egyéb eszközök alkalmazása a BMo lovas jármód tantárgyban  

Összegzés, értékelés 

 

 A BMo tematikához kapcsolódó alapvető eszközök kipróbálása. 

 GPS, okostelefon alkalmazások, tájoló, különböző térképek, digitális térkép stb. 

 A BMO elméleti és gyakorlati tematikájának értékelése a pedagógusképzésben részt vevők 

szemével – beszélgető kör.  

 Módszertani ajánlás a tanulók félévi és év végi értékeléséhez.  

 A pedagógusok szerepe a BMO népszerűsítésében, elkötelezettség a pedagógiai innováció 

iránt. 
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+ 60 órás program 

ÜTEMTERV 

BMo Lovas Jármód Pedagógus-továbbképzés 

óraszám  témakör/tematikai egység neve 

1-5 óra elmélet 
A BMo lovas jármód elméleti és gyakorlati tartalma 

6-10 óra elmélet 
A lovas szolgáltatás törvényi szabályozása 

11-15 óra elmélet  
Magyar lovas hagyományok, lovas múltunk 

16-20 óra elmélet 
A lovas kultúra jelene, jövője 

A lovaglás helye, szerepe az oktatásban 

21-25 óra elmélet 
A lovaglás hatásai (fizikai, mentális, kognitív) 

26-30 óra elmélet, gyakorlat 
Lovaglás gyakorlatban: Lóhoz szoktatás  

31-37 óra elmélet, gyakorlat 
Lovaglás gyakorlatban: Futószár, Lépés jármód 

38-44 óra elmélet, gyakorlat 
Lovaglás gyakorlatban: Ügetés jármód 

45-51 óra elmélet, gyakorlat 
Lovaglás gyakorlatban: Vágta jármód 

52-56 óra elmélet, gyakorlat 
Lovas Sportok, Lovas játékok 

57-60 óra gyakorlat 
Összegzés, Ellenőrzés, Értékelés 

 

A továbbképzés értékelése 

Az értékelés elégedettségmérés útján történt. Egyrészt az OFI által biztosított kérdőívvel, másrészt 

SWOT jellegű értékeléssel a résztvevők részéről. 

Mindkét esetben alapvetően pozitív vélekedést fogalmaztak meg a részt vevő pedagógusok. Persze 

néhány félelmük is volt, mely a balesetveszélyre, esetlegesen hiányzó anyagi forrásokra irányult. 
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Összefoglalás 

 

Egy igen jelentős és komoly felkészültséget igénylő munka készült el a megvalósításra rendelkezésre 

álló, meglehetősen rövid idő alatt. Megítélésünk szerint az idő rövidsége ellenére az elkészült kutatás-

fejlesztési produktumok módszertanilag megfelelően megalapozottak, a gyakorlatban is jól 

használhatók. Örömmel használhatják mind a diákok, mind a BMo tantárgyat oktató pedagógusok. 

A pedagógusok kezébe adott muníció lehetőséget biztosít a BMo tantárgy lovas jármódjának mind a 

szokásos tanórai, mind a modulrendszerű megvalósítására, oktatására, melyet az anyag külön 

érdemének tartunk. A pedagógusoknak pedig sok sikert és örömöt kívánunk a tantárgy valamennyi 

jármódjának az oktatásához. 


