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1. MEGALAPOZÁS - A pedagógiai koncepció és programterv megala-

pozása 
 

1.1 A fogalmak áttekintése 
 

A pedagógiai koncepció a pedagógiai rendszer fejlesztésének indokait, céljait, alapvető elveit, alkal-

mazásának helyét és módját kifejtő dokumentum. 

A pedagógiai koncepció tehát (FALUS és mtsai., 2012): 

• kifejti a pedagógiai rendszer céljait (kompetenciaalapú képzés esetén a kifejlesztendő kom-

petenciákat) és e célok kiválasztásának és megfogalmazásának szempontjait; 

 

• bemutatja a rendszer fejlesztésének elvi alapjait, beleértve a fejlesztők pedagógiai szemlé-

letmódját, a követett pedagógiai és pszichológiai, szaktudományos és módszertani elveket; 

 

• felvázolja a pedagógiai rendszer helyét, szerepét a képzés egész rendszerében, meghatá-

rozza a tanulói célcsoportot, a pedagógusoktól elvárt felkészültséget és az alkalmazó iskolával 

szembeni elvárásokat; 

 

• indokolja a rendszer keretében kidolgozott taneszközök célszerűségét és alkalmazásuk 

módszereinek sajátosságait; 

 

• megjelöli a rendszer folyamatos alkalmazásának és minőségbiztosításának feltételeit: a pe-

dagógusok felkészítésének, szakmai fejlődésének, folyamatos támogatásának,valamint a 

rendszer értékelésének előírt formáit. 

 

A pedagógiai koncepció alapján a megvalósítás nevelési-oktatási program (NOP) létrehozásá-

val, megalkotásával történhet. 

 

A nevelési-oktatási programot a Kormány 110/2012. (VI.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 6. § alapján tekinthetjük át: 

 (1) A nevelési-oktatási program a nevelés-oktatás megtervezését-megszervezését segítő, a 

Nat-ban és egy adott kerettantervben kitűzött nevelési-oktatási célok elérését, tartalmi ele-

mek feldolgozását lehetővé tévő, egy adott pedagógiai koncepció alapján kidolgozott hét 

elemű rendszer, amely minimálisan egy-egy tantárgyra, egy vagy több műveltségi területre, 

vagy pedagógiai szakaszra terjed ki. 

 

(2) A nevelési-oktatási program részei: 

a) a pedagógiai koncepció, amely a pedagógiai rend-

szer fejlesztésének indokait, céljait, alkalmazásá-
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nak helyét és módját kifejtő dokumentum, mely összefoglalja, elméletileg megala-

pozza azokat a pedagógiai elveket, amelyeken a program alapul; 

 

b) a tanulási-tanítási program, amely olyan pedagógiai terv, amely a koncepció szel-

lemében kifejti a rendszer célját, követelményeit, tartalmát, a tanulási folyamat idő-

kereteit, javasolt módszereit és eszközeit, a felhasználható szervezési módokat, utal 

továbbá az értékelés módjára és eszközeire; 

c) a tanítási-tanulási egységek leírása, a tanulás-tanítási programot alkotó elemek 

részletes kifejtése; 

d) eszközök, amelyek információhordozók és feladathordozók, és lehetővé teszik a 

tervezett tevékenységek megvalósítását, egymással szigorúan – formálisan és tartal-

milag is – összehangoltan, támogatják a kitűzött célok elérését; 

 

e) az értékelés és eszközei, amelyek illeszkednek az a)–d) pontokban leírtakhoz, elő-

segítik a tanulói teljesítmények, a tanulói fejlődés ellenőrzését és értékelését, az elért 

tudásszint mérését; 

 

f) célzottan fejlesztett továbbképzési programok, amelyek során felkészítik a pedagó-

gusokat a konkrét program alkalmazására; 

 

g) támogatás, tanácsadás, szakmai fórumok, a program karbantartása. 

 

(3) Nevelési-oktatási programok az alapfokú és középfokú oktatás bármely területén, bár-

mely pedagógiai szakaszban használhatók.” 

 

A köznevelési intézményekben a helyi szintű nevelési-oktatási folyamat  a pedagógiai prog-

ramon keresztül valósul meg. 

 

Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 

Az iskola nevelési programját 

Az iskola helyi tantervét 

Amennyiben az iskola egésznapos iskolaként működik a jóváhagyott egyedi oktatási-nevelési 

programját 

Az iskola valamennyi évfolyamát átfogó helyi tantervet használ, amely a Nat és az ahhoz kapcsoló-

dó kerettantervek alapján készül. 
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1.2 A Bejárható Magyarország kerettanterv és vízi orientáció újszerűsége, 

komplexitása 
 

A Bejárható Magyarország kerettanterv bevezetése újszerű szakmai koncepciót is jelent, új módszer-

tani és tartalmi fejlesztéseket hoz magával, új pedagógiai kutató és fejlesztő munkát igényel és új 

helyi programokban helyi tantervet, helyi tantárgyi tanmenetek hoz létre. A helyi pedagógiai progra-

mokban jelentősége lesz a tantárgyi modulokba, a témaheteknek, a tanításon kívüli idő új felfogásá-

nak, illetve kapcsolódóan az egész napos iskolának, az outdoor filozófiának és iskolai szervezési for-

máknak, és a kapcsolható programoknak, ebben az esetben a víziturizmus kapcsán kiemelten: a köte-

lező úszásoktatásnak és a mindennapos testnevelésnek.  

A koncepció megalkotása során szintén fontos tényező lehet a Bejárható Magyarország kerettanterv 

implementációjának lehetséges hatásainak vizsgálata, ahol mindenképpen érdemes kitekinteni a 

természetismereti tantárgyak programjaira, a tananyagokra épp úgy mint a testnevelés tantárgy cél-

jaira és feladataira, de nem utolsó sorban  a turizmus fejlesztéseire, jellemző megnyilvánulási formái-

ra is. 

A köznevelési reformok operatív megvalósítása során, a köznevelés gyakorlatában, a nevelési-

oktatási intézmények működésében olyan strukturális és tartalomfejlesztési folyamatok kezdődnek 

és teljesednek ki, amelyek a köznevelési törvényben, a Nemzeti Alaptantervben (Nat) lefektetett 

célok megvalósítására, a fejlesztési területeken létrehozható oktatási innovációkra irányulnak. 

A tartalmi és módszertani innovációk azokból a kerettantervekből indulnak ki, amelyek lehetőséget 

biztosítanak az intézmények pedagógiai programjába beágyazható és megvalósítható nevelési-

oktatási programok (NOP) megalkotására. 

A Bejárható Magyarország megnevezésű kerettanterv, amely az általános iskolák 5-8. évfolyama 

számára készült, komplexitásával újszerű módon közelít a természetjárás népszerűsítéséhez, hazánk 

természeti és épített kincseinek, nemzeti értékeink megismeréséhez. 

A kerettanterv nyomán készülő nevelési-oktatási programok lehetőséget biztosítanak az élménysze-

rű, környezetbarát természetjárásra, az egyes jármódok sajátságait figyelembe véve a természeti 

környezet sokszínű megismerésére és felkészíthetik a fiatalokat a természetjárás különböző formái-

nak kipróbálására, gyakorlására. Az egyes jármódokkal megismert tevékenységek a fiatalok életmód-

jának részévé válhatnak, a tapasztalataik nyomán természetes igényükké válik a természetjárással 

országunk megismerése. 

A Bejárható Magyarország kerettanterv implementációját segítő nevelési-oktatási programok azon-

ban csak akkor tudnak az iskolai pedagógiai programok szerves részévé válni, azokba „be-

ágyazódni” és hatékonyan megvalósulni, ha nem pusztán egy elméleti „tan-

tárgy”-ként jelennek meg az iskola feladatai között. Figyelembe kell venni az 

iskolák működésének azokat a sajátosságait, amelyek a Bejárható Ma-

gyarország kerettantervből megalkotható nevelési-oktatási progra-
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mok beágyazódását segítik és az iskola szempontjából a nevelési-oktatási célok egységét erősítik. 

Melyek ezek a sajátosságok? 

- az egész napos iskola megszervezésének feladata, 

- a mindennapos testnevelés bevezetése, 

- a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő, korszerű tanulásszervezési eljárások 

alkalmazása (projektek, témahetek, erdei iskolák, stb.) 

A természetjárást előtérbe helyező Bejárható Magyarország kerettantervből levezethető programok, 

helyi tantervek tehát akkor tudnak hatékonyan és eredményesen megvalósulni, ha az adott 

jármóddal történő megismerés az említett sajátságokkal együtt tud megtörténni: például segíteni 

tudja a mindennapos testnevelés céljainak megvalósulása során az iskolák problémáinak megoldását, 

amelyek a létesítmények hiányából fakadnak. 

Fejlesztőként a feladatunk és felelősségünk abban áll, hogy munkánk eredményeként az intézmé-

nyekben megszerzett iskolai tudásnak egy tudatosan kialakított életmódot kell megalapozni. Ebben a 

törekvésben az a szemlélet lehet erős, amely a tudásszerzést és a mozgást nem elválasztja, hanem 

sokkal inkább tapasztalati tudásként, a gyakorlatban kipróbált tevékenységként tervezi meg, s nem 

elsősorban a tanítás, hanem a fiatalok tanulásának optimális megszervezése oldaláról. 

Ehhez hiteles, szakmailag tartalmas és teljes nevelési –oktatási programokra van szükség, amelyek a 

gyermekek, fiatalok szükségleteiből indulnak ki és nem pusztán a tantervi tartalmak összerendezé-

sét,”leírását” tartják szem előtt. 

 

1.3 A Bejárható Magyarország kerettanterv vízi orientációjának meg-

jelenése az intézményi pedagógiai programban 
 

A Bejárható Magyarország kerettanterv implementációja, illetve vízi orientációjának kifejlesztése 

lényegében egy új pedagógiai rendszer fejlesztését is jelenti. Sajátos, hogy egy még alig ismert keret-

tanterv elérhetővé válása és lehetséges bevezetése mindjárt összekapcsolódik a kerettanterv vízi 

jármód változatának fejlesztésével. A kerettanterv vízi jármódjának megszületése és gyakorlatba való 

átültetése egy gyorsan fejlődő, új pedagógiai rendszer implementációjaként is felfogható.   

A pedagógiai rendszerek implementációját olyan folyamatként írhatjuk le, amelyben a kifejlesztett 

pedagógiai rendszer elemeit a befogadó intézmény megismeri, kipróbálja, és saját pedagógiai gyakor-

latába beilleszti. A rendszer bevezetését a Bejárható Magyarország kerettanterv vízi orientációs vál-

tozataként a belső iskolafejlesztések eredményeiből adódó implementáció és az okta-

tási piacon szabadon fellelhető pedagógiai rendszerek implementációja egy-

aránt jellemzi. 
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A Bejárható Magyarország vízi orientációs kerettantervi változat implementációja tele van innovációs 

tevékenységgel, előzmények nélküli fejlesztéssel, az iskolai idő felhasználásának új értelmezésével és 

kötelező, a szabadon felhasználható órakeret új variációival éppen úgy, mint a tanítási idő és a tanítá-

son kívüli idő egységes szemléletéből következő jó gyakorlatok megjelenésével. 

A kerettanterv meghatározza 

 a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés adott életkori és képzési szakaszban érvé-

nyesítendő feladatait, a személyiségfejlesztés lehetőségeit és értéktartalmát, 

 a pedagógiai egységességét és differenciálás elveit, 

 az ismeretközlés és a képességfejlesztés közötti összhang megteremtésének módját és össz-

hangjának biztosítását. 

A jogszabályból következő terminológia szerint a kerettantervből meg kell különböztetnünk: 

1. tantárgyi kerettantervet 

2. programtantervet 

ahol a  

Tantárgyi kerettantervek a kerettanterv alkotóelemei, amelyeket iskolatípusra, pedagógiai szakaszok-

ra, egyes sajátos köznevelési feladatokra készítenek el. Ebből levezethetően a tantárgyi kerettanterv 

a kerettanterv része. 

A köznevelési állami koncepció alapján készülő programtanterv az 51/2012 EMMI-rendelet szerint a 

korábban említett nevelési és oktatási program, a pedagógiai rendszer kerettanterve. Amúgy a neve-

lési és oktatási program a Nat-ban (110/2012. Kormányrendelet (6) bek.) a nevelés-oktatás megter-

vezését és megszervezését segítő, a Nat-ban és egy adott kerettantervben kitűzött nevelési-oktatási 

célok elérését, tartalmi elemek feldolgozását lehetővé tevő, egy adott pedagógiai koncepció alapján 

kidolgozott hét elemű rendszer, amely minimálisan egy-egy tantárgyra, egy vagy több műveltségi 

területre, vagy pedagógiai szakaszra terjed ki. 

 

1.4 A kerettanterv implementációja 
 

A Bejárható Magyarország Vízi orientációs kerettantervi változat implementációja tehát olyan folya-

mat, amelyben a standard implementációs folyamat 10 lépésben és 3 szakaszban meghatározott 

elemei egészében megvalósulnak1: 

 

                                                           
1 A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve Szerkesztette Falus Iván, Környei László, Né-
meth Szilvia, Sallai Éva 
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1.4.1 FELKÉSZÜLÉS – A pedagógiai rendszer implementációjának elindítása  

 

A bevezetés kezdeményezése  

 

1. Komplex intézményi helyzetelemzés  

2. Informálódás a pedagógiai rendszer(ek)ről  

3. A kiválasztott pedagógiai rendszer megismertetése a tantestülettel  

4. A tárgyi és személyi feltételek biztosítása  

5. A pedagógiai rendszerek bevezetése  

 

1.4.2 KIPRÓBÁLÁS – A pedagógiai rendszer kísérleti bevezetése, intézményi értékelése  

 

5. A kipróbálásban részt vevők körének meghatározása  

6. Felkészülés a kipróbálásra, a pedagógiai rendszer adaptálása  

7. A kísérleti bevezetés intézményi értékelésének megtervezése  

8. A pedagógiai rendszer tanulási-tanítási egységeinek, mérési, értékelési eljárásainak osz-

tálytermi kipróbálása  

9. A kipróbálás tapasztalatainak feldolgozása  

 

1.4.3 FENNTARTÁS – A pedagógiai rendszer beépülése az intézmény programjába  

 

10. A pedagógiai rendszer beépülése az intézmény pedagógiai programjába 

 

A lépések közül talán legfontosabb az intézmény felkészítése az innovációra, annak elérése, hogy az 

intézmény pedagógusai érdeklődjenek a kerettanterv és a vízi orientációja iránt. A projekt kutatási 

szakaszában jelentkező, érdeklődést mutató intézmények esetében jól kimutathatóan jelent meg a 

víz iránti identitás, illetve a korábbról származtatható személyes érdeklődés, illetve a vízisport egye-

sületek közelsége, nem egy esetben azok meglévő kapcsolata az oktatási intézménnyel. 

 

1.5 Az implementáció főbb jellemzői, lépései 
 

Kiemelkedő jelentősége van a segédanyagok megszületésének és tartalmának. A Bejárható Magyar-

ország implementációja egyben a vízi jármód fejlesztése.  A tananyag tematikus egységeinek, szaka-

szolásának megtartása irányadó, mint ahogy az Oktatáskutató és fejlesztő Intézet 

arra vonatkozó kérése, hogy a tematika 8 féléves szakaszolásban, illetve 

abból az egyik, az első félév lényegében kötött, egységes tartalommal 

szülessen meg. 
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Másik sajátossága a fejlesztésnek, hogy a Bejárható Magyarország kerettantervnek nincsenek előz-

ményei, ezért a jó gyakorlatok lényegében csak más területek adaptációi, illetve a sportági gyakorla-

tok átiratai lehetnek. További érdekessége a projektnek az is, hogy a fejlesztés részét képező „Tanári 

kézikönyvek” (évfolyamonként egy-egy) itt nem tankönyvhöz kerülnek megírásra, hanem magához a 

kerettanterv implementációjához adnak támogatást a pedagógusoknak. 

Ennél a projektnél alapvető, hogy az újdonságok mellett fel kell ismerni az innováció szükségességét. 

Ehhez széles körűen információt is szükséges szerezni, gyűjteni. A vízi jármódhoz az eszközhasználat 

mellett a külső szabadban lévő helyszínek jelentik az egyedi körülményeket. Másik együttjáró jelleg-

zetessége a Bejárható Magyarország tantervnek, hogy a tantestületen belül több pedagógus és több 

műveltségterület bekapcsolódását és oktatásszervezési kérdések megoldását is igényli, jelenti. To-

vábbi igény a programmal kapcsolatban az is, hogy a személyi feltételek biztosítása alapvetően fontos 

igényként jelenik meg, feltételezhetően külső erőforrások igénybevételére is lesz számos példa, fej-

lesztés, és kialakulhatnak helyi jó gyakorlatok is. 

Az implementáció során, kivált ennél a programnál meghatározó jelentősége van az előzményeknek, 

az iskolai külső kapcsolatoknak, illetve az infrastruktúra folyamatos kiépülése/kiépíthetősége is ha-

tással lesz a tartalmakra, a módszertani kidolgozottságra. 

A vízi jármód esetében sok kérdés jelenik meg majd a mérési és értékelési pedagógiai területeken. 

ezeket a kérdéseket a fejlesztés jelenlegi stádiumában a Tanári kézikönyvekben elhelyezett ajánlá-

sokban van mód elhelyezni. Ezen a téren várhatóan több helyi megoldás és gyakorlat is meg fog je-

lenni a bevezetés első éveiben. Prognosztizálható az is, hogy a fejlesztő értékelés jó terepe lehet a 

Bejárható Magyarország kerettanterv bevezetése. 

A bevezetés során a pedagógus közösség szakmai döntési eljárásainak, módszereinek is fokozott je-

lentősége lesz, mint ahogy a nevelőtestületen belüli együttműködésnek, kooperációnak. 

A vízi jármód nagymértékben alkalmazkodik a tanév során az évszakok változásaihoz. A több lehető-

séget hozó délelőtti, délutáni, tanítási időben, vagy azon kívüli idő, a tömbösítési, témahét és erdei 

iskolai lehetőségek több szervezési megoldást hoznak be a felmenő rendszerbe, az évek során kiala-

kuló tantárgyi helyi programba. 

 

1.6 Intézményi helyzetelemzés komplexitása 
 

A koncepció és a helyi program sikerét jelentős mértékben meghatározhatja a program bevezetésé-

nek sikere, a tervek beválásának egzakt mérése és megítélése, a tantestület innovatív tevékenységei-

nek, gyakorlatának rugalmassága és a feladat tarthatósága, a fenntarthatóság elérése. 

Az elemzés szempontrendszere meghatározható: 

 Az intézményi társadalmi környezet elemzése, bemutatása 

 Az intézményi modell áttekintése, megjelenítése 
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 Az intézmény módszertani felkészültségének elemzése, az IKT-eszközök alkalmazása 

 Az intézményi szolgáltatások eredményessége 

 

1.7 A Bejárható Magyarország kerettanterv vízi orientációs változatá-

nak megjelenése az iskola pedagógiai programjában 
 

 önálló tantárgyként a szabad órakeret terhére 

 tantárgyi modulként más műveltségterület tantárgyába építve 

 tanórán kívüli foglalkozásként (szakkör, tanfolyam, sportegyesületi foglalkozás, szabadidős 

foglalkozás, tanulmányi- és osztálykirándulás, projekt vagy projekthét, erdei iskola, szüni-

dei táborozás 

 egész napos iskolai működés 

 
A Bejárható Magyarország program modulárisan is felépítő rendszer. Amelyben a megtervezett 

modulokkal a program továbbépíthető. A tanulási egységek önállóan is beépíthetők a tanítási-

tanulási folyamatba. Ugyanakkor a modulok variációs lehetősége nagy, változhat évszakonként, 

témakörönként is.  

 

Tehát a pedagógiai rendszer valamennyi általános iskolában alkalmazható. A választható modulok 

az iskola adottságaihoz és változó adottságaihoz illeszthetők.  
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2. FELÉPÍTÉS - Pedagógiai koncepció és programterv felépítése 
 

2.1 A koncepció kidolgozásához, illetve a program tervezéséhez a TÁMOP 

3.1.15-14-0001 Bejárható Magyarország vízi orientációjához kiadott 

pályázat ajánlatkérésének feldolgozása a koncepció kidolgozásához és 

a programterv elkészítéséhez 
 

Az ajánlatkérés 
 tematikus feldolgozása 

A pedagógiai koncepció és programterv elemeinek hozzá-
rendelése az ajánlatkérésben szereplő  

elvárt tartalmakhoz 

Tartalmi leírás és követel-
ményspecifikáció kerettan-
tervekben rögzített szabad 
időkeret felhasználását tá-
mogató innováció létrehozá-
sa: „Kutatás-fejlesztési fel-
adatok megvalósítása a 
Bejárható Magyarország 
kerettan-terv implementá-
ciójához kapcsolódóan, 
annak bevezetéséhez, helyi 
alkalmazásához vitorlás és 
evezős jármód fókusszal” 

A Bejárható Magyarország kerettanterv kutatás-fejlesztés és innováció 
során történő elhelyezése köznevelési intézmények helyi pedagógiai 
programjában 

 specifikációja: vitorlás és evezős jármód fókuszú változat fejleszté-
se és eljárásmódok fejlesztése a bevezetéshez  

 implementációjához: komplex kutatás és fejlesztés a teljes folya-
matban,  

 tartalmi és módszertani fejlesztése: eljárások kimunkálása, a pro-
duktumok programmá, új tanulási keretté történő szervezése, az 
egyes módszertani alkalmazások mérése és értékelése, illetve a 
résztvevők által a fejlesztések különféle adaptációinak kidolgozása 

Kutatás-fejlesztés átfogó 
célkitűzése 
 

Kutatási cél: átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban, hatékonyabb 
és eredményesebb közoktatási rendszer, sporttudományos alapú 
testnevelési/sportpedagógiai program kidolgozása az egyes évfolya-
mok számára 

Kutatás-fejlesztés konkrét 
céljai 
 

Kutatási cél: új mozgástanulási és képesség-fejlesztési tanulási keretek 
kidolgozása, a bevezetéséhez szükséges valamennyi összetevő elem 
rendszeres tervezése, helyi program alakítása a bevezetés támogatá-
sára 
A mérés-értékelés módszertanának alkalmazása a vízi jármódok elsa-
játítása során, a kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése, 
az edzésmódszertani és terhelés-élettani elemek és összetevők prog-
ram és csoport-specifikus kiválasztásánál 
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Kutatás-fejlesztés 
újszerűsége 
 

az iskolai oktató-nevelő munka a BMo. keretében két szintéren valósítható 
meg: 

 a mindennapos testnevelés keretébe tartozó BMo. kerettantervi program 
választása és elhelyezhetősége, szervezése a kiválasztott, vagy érdeklődő 
intézmény számára 

 szolgáltatások, külső szakemberek és infrastruktúra, illetve sporttudomá-
nyos háttér, terhelés-élettani, valamint edzéselméleti és módszertani 
szempontok, a szenzitív képesség-fejlesztési szempontok erősödése vár-
ható 

Kutatás-fejlesztés folyamata 
és tevékenységei 
(szakmódszertan) 

Tervezés, tudományosság, mérés-értékelés, együttműködés, eltérő 
alkalmazkodás elfogadása, a természetben való gyakorlatok és moz-
gásos cselekvések arányának biztosítása, valamint a kutatási tapasz-
talatok és a megismert/ajánlott innovációs folyamatok meghatáro-
zása és beépítése a pedagógiai és képesség-fejlesztési folyamatokba 

1. Tervezés 
 

A teljes közoktatási folyamat horizontális szemlélete a szenzitivitásból leve-
zethetően. A tervezés meghonosítása a testnevelésben, a jármódok lehető-
ségeinek kihasználásával új arányok és fejődési ütemek beépítése a keret-
tantervi folyamat mellé. 

2. Kutatási feladatok a hely-
zetelemzés elkészítéséhez 

 

Köznevelési szabályozó rendszer egyes elemeinek értelmezése a 
testnevelés tantárgy és a jármódok vonatkozásában 

3.  
 
 
 
 

Kutatás-fejlesztési 
feladatok: 
 TARTALOMFEJLESZ-
TÉS 
 

A természettudományos  és pedagógiai alapokon nyugvó, a Bejárható 
Magyarország tantervi tartalmak miatt a sporttudományos és edzéselvek 
alkalmazása a képesség-fejlesztési folyamatban (a sporttudományos 
módszertanok alkalmazása, a tervezési módszertanának átszármaztatá-
sa) 

 az iskolai tanórák órarendi tervezésénél az évszakos kitekintés,  

 a természetismereti tananyagtartalmak kapcsolásai, hivatkozása, 
a környezettudatos gondolkodás beépítése 

 a terhelés és alkalmazkodás sporttudományos (terhelés-élettani, 
edzéselméleti és módszertani, a szenzitivitás, a koordinációs és 
kondicionális képességek fejlesztésének módszertanai érvényesí-
tése, figyelembevétele a kerettantervi tartalom helyi tanmenetbe 
történő feldolgozásánál 

Kutatás-fejlesztési 
feladatok:  
MÓDSZERTANI FEJ-
LESZTÉS 
 

4. Fejlesztések iskolai 
környezetben törté-
nő kipróbálása 

A Bejárható Magyarország tanterv önmagában a fejlesztési program. 
Bevezetése fejlesztési és kutatási, sok helyen és esetben innovációs és 
kreatív megoldások bevezetését készíti elő. A próbaüzemek és az abból 
átvehető jó gyakorlatok gyakorlati kipróbálására felkészítéseket, tudo-
mányos alapú méréseket és több oldalú kiértékeléseket kell az iskolai 
pedagógiai munkában meghonosítani. A fejlesztés a tanmenet kimunká-
lásával, a helyi gyakorlatok és tapasztalatok feldolgozásával folytatódik 
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5. Pedagógus-továbbképzési 
program tervezése 

Alapkérdések felvetése: 
A Bejárható Magyarország kerettanterv vízi orientációját tanító pe-
dagógusok felkészültségét jelentősen meghatározza, hogy képzésük 
során milyen mélységben szereztek ismereteket a természetismereti 
tantárgyak köréből, mennyire ismerik és gyakorolták a vízi turizmus-
sal kapcsolatos tevékenységeket, illetve ebből következően mit tud-
nak a terhelés-élettani folyamatokról.  
Megelőzően milyen mélységben volt alkalmuk saját tapasztalatokat 
gyűjteni az edzéssel történő képesség-fejlesztésről, milyen terhelé-
sek megélése mellett éltek meg az alkalmazkodásokat, ismerték meg 
saját szervezetük reakcióit a mozgásformák elsajátítása során? 
Milyen innovatív és egyedi mozgásformák bevetését tudják elfogad-
ni és befogadni a Bejárható Magyarország kerettanterv helyi prog-
ramjának kidolgozásakor. 
Az iskolán kívüli helyszínek, ezzel a természeti környezet felhasználá-
sa a tudás átadásához, a különböző koncentrációk eredményesebb 
alkalmazásához. 
Sporttudományos ismeretek elsajátítása a gyermeki személyiség 
harmonikus védelme és fejleszthetőségének biztosítása érdekében. 
A GPS, térinformatikai rendszerek ismerete és az IKT eszközök és 
módszerek ismerete ás alkalmazása. 

6. Pedagógus-
továbbképzési 
program pilotja 

 

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség  partner iskoláinak bevonása, ahol az érzé-
kenyítés már megtörtént, ahol a geográfiai környezet biztosítja a víz iránti 
identitások transzferálhatóságát. Nem utolsó sorban a pedagógusok identi-
tása és megfelelő attitűdje, de szakmai és tapasztalati felkészültsége is bizto-
sított. 

7. Összegzés, kuta-
tás-fejlesztési je-
lentés készítése 

 

Sporttudományos alapokon, a helyi és azon belül csoport-specifikus eljárá-
sok alakulhatnak ki. Meghatározza a csoport-specifikus módszertanilag alá-
támasztott tanítási-terhelési egységek, a képesség-fejlesztési modulok, a 
tanórák és az egyes edzési tanórai egységek megszületését és validitását a  
mérés-értékelés alapú dokumentáció és elemzés, kiértékelés. 
A cél, hogy a helyi tanterv tanmenete, és annak tervezet egységei testneve-
lés nevelési programként, igazolt jó gyakorlatkén mások számára is felhasz-
nálható lehessen. 

Kutatás-fejlesztés 
eredményeinek hasz-
nosulása 
 

Módszertanilag kiérlelt, az egyes képességek fejlesztésére kidolgozott tan-
menetek és annak részeire, időbeli szakaszaira összeállított terhelési/tanítási 
egységekre, óratervekre, és terhelési modulokra tervezett komplex szemé-
lyiség-fejlesztési iskolai helyi pedagógiai programok átadása 
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Elvárt eredmények 
(K+F folyamat tartalmi 
elemei 1-7. tevékeny-
ségek) 

 A képességek fejlesztése tudatossá válik, egyénenként csökkennek a 
káros és kontra-produktív hatások, következmények. Új identitások és 
attitűdök alakulnak ki. A sport általi nevelés a pedagógiai folyamatban 
jentősebb szerephez jut 

 A teljes köznevelési folyamatot kell vizsgálni. Az iskolai működés átszer-
vezésében rejlő lehetőségeket, a sporttudományos tartalmak érvényesí-
tésének módját fel kell tárni 

 A vizes jármódok beépítésével a folyamat megváltozik. Új fejlesztési 
célok és képesség-fejlesztési módszerek jelennek meg. Ezek a változások 
a teljes folyamatra nézve innovatív elemekkel járják át az iskolai okta-
tást-nevelést. Új tartalmak beépülését, újonnan alkalmazott módszerek-
kel új minőségek megjelenését segítik elő. 

 A fejlesztési folyamat, a kutatási módszerek alkalmazása az iskolában 
ezen az egy ponton is transzferek kialakulásához vezethetnek. Az át-
származtatható elemek már a tesztüzemek és próbák alatt is fejlesztése-
ket eredményezhetnek, a kialakuló alkalmazkodások már ebben a stádi-
umban is hozhatnak mérhető eredményt a képességek szintjénél, a mi-
nőségi mutatókban. A vízi jármódok kedvezően alakíthatják az iskola vi-
szonyát a környezetével, a környezetben működő egyéb társadalmi lét-
formákkal. Ebből kiindulva a fejlesztések kipróbálása már lényeges, 
módszertanilag produktív, eredménnyel járó része a fejlesztésnek. 

 A pedagógusok továbbképzése a kiválasztott iskolákban indítható. A 
pilot programban résztvevők, a helyi eltérések mellett is egy innovációs 
munkacsoportként működhetnek együtt. rendszeres közös munkaérte-
kezleteik, workshop-ok, szakirodalmi támogatásuk, a szervezett gyakor-
latok, illetve a munka szakszerű dokumentálásának elvégzése megala-
pozza a vizes jármódok bevetésére akkreditálható képzések tematikáját 

 A tematizálás, a kutatás és az innovációs fejlesztések eredményinek rög-
zítése, azok módszertanilag történő elrendezése, a képesség-fejlesztés 
tanítási-terhelési egységekre való bontása, a segédanyagok megírása és 
szerkesztése külön felkészültséget igényel. A dokumentálást végző és a 
gyakorlatot kimunkáló résztvevők azonban közös fórumokon is érintkez-
nek, a munkafolyamatok ellenőrzése és az eljárások rögzítése érdekében 
közös projekteket is megvalósíthatnak 
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Elvárt produktumok 
(K+F folyamat részle-
tes követelményei 1-
7. tevékenységek) 

 Vízi jármódok pedagógiai és képesség-fejlesztési programja, amely köve-
ti a képességek fejleszthetőségének szenzitív rendszerét, optimális ter-
helési és intenzitásbeli arányokat jelöl meg 

 Moduláris, évközi terhelési ciklusokat figyelembe vevő az évfolyamokra 
meghatározott programú helyi kerettantervi tanmenetek  

 Az egyes tanítás és terhelési egységek komplex képesség-fejlesztési egy-
ségekre osztják fel a tanév egyes nagyobb ciklusait, kialakítva a tervezési 
folyamatban a léptékeket 

 A tanórák összekapcsolódhatnak egy-egy képesség fejlesztésében, az 
alkalmazkodáshoz szükséges időtartamok kialakításában, modulokba is 
rendezhetik az egyes ciklusok munkatartalmait 

 A tanórák kisebb egységei, lényegében sajátos „learning object”-ként, 
egy-egy képesség fejlesztését szolgálhatják, amelyek időtartama, intenzi-
tása, ismételhetőségének száma hatékony fejlesztéseket eredményezhet 

 A tanmenet-tanterv helyi programok, az alkotóelemeikkel (tematikus-
terhelési- egysége, modulok, tanórák, tanórán belüli képesség-fejlesztési 
gyakorlatok és mozgásbeli egységek, illetve ezek sorozatai) és a keret-
tantervi tematikus, mozgástípusok fejlesztésére szánt időegységei együtt 
alkotják a vízi jármódot beépítő, helyi testnevelés tantervet, és elhelyez-
hető az iskola helyi pedagógiai programjában 

 A komplex szakmai anyag képezi a pedagógusképzés tematikájának alap-
ját. A képzési tananyag minden részének tükröznie kell a fejlesztésben 
megfogalmazódó törekvéseket, a tantárgyi innovációt. A kerettantervi 
tartalmakat végig kell vezetni a tananyagon, az előírt tananyagtartalma-
kat arányaiban el kel helyezni azokban. A tananyagban megfelelő hang-
súllyal és előkészítetten szerepeltetni kell a mérések-értékelések mód-
szertanát, az eredmények alapján történő csoport-specifikus alternatí-
vák kimunkálásának módját. 
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Produktumok doku-
mentációjának formai 
követelményei 
 

A produktumok tekintetében alapkövetelmény a kutatási standard előírások 
alkalmazása. Ezért mind tartalmi, mind formai tekintetben a szakdolgozati 
követelményeknek kell megfelelniük.  
A kutatás-fejlesztés, illetve a tartalmi és módszertani fejlesztések által elin-
dítható folyamatok felvetései, javaslatok: 
A mérési dokumentumok tekintetében modern számítástechnikai feldolgo-
zásokat lehetővé tevő szoftverek fejlesztését is tartalmaznia kell a fejlesztési 
programnak. A kész termékekből még a fejlesztés során elemzések, segéd-
könyvek, helyi tantervi minták, tanmeneti variációk, tematikus terhelési 
egységek, modulok , a testnevelés és kiegészítő kerettanterveinek adaptáci-
ós segédkönyvei hozhatók létre. Ajánlott a tanulók számára a „Bejárható 
Magyarország tankönyv” létrehozása, az egyes évfolyamokra, vagy éppen 
tanítási egységekre, de akár az egyes képességek fejlesztésére szolgáló mun-
kafüzet-család létrehozása is. Jó megoldás a közoktatásban elterjedt „gyűrűs 
könyv” rendszerű kiadványok összeállítása, mintapéldányainak elterjesztése, 
elindítása is a folyamatban. 

Egyéb elvárások 
 

A teljes fejlesztési és innovációs folyamat elindítása, az eredmények folya-
matos bevezetése a partner intézményeknél a fejlesztés alatt, illetve a köve-
tő intézményeknél a tantestületek egészének érzékenyítése, folyamatos 
tájékoztatása, illetve bevonása a programba rendkívül fontos eleme a mun-
kának. Ugyanígy és nem kevésbé fontos a szülők megismertetése a progra-
mokkal, bevonásuk a jelentkező hatások és eredmények értelmezésébe, 
értékelésébe, szakmai elemzésébe. nem elhanyagolható természetesen a 
résztvevő tanuló tanítása, magismertetése a program céljával, elvárásaival, 
nehézségeivel, életre szóló kedvező hatásival, Különösen fontos az identitá-
sok kialakítása, amelyhez a megértsen és az együttműködésen keresztül 
vezet az út. 
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Ajánlattevő bemutatási kötelezettsége 

 bevonásra kerülő köznevelési intézmé-
nyek kiválasztása, a „fejlesszünk együtt” 
elv érvényesülése 

 együttműködés rendjének kialakítása 

 ütemezés és az erőforrások 

 kvalitatív és kvantitatív kutatás módsze-
rei, információk gyűjtésének és értékelé-
sének módszerei 

 iskolai pilot csoportok kialakítása, 
együttműködésük szervezése 

 iskolai pedagógus pilot csoportok kialakí-
tása, működésük szervezése 

 kooperációra ösztönző, adatfelvételi és 
értékelési módszerek alkalmazása a pilot 
programelemek során 

 innovatív pedagógia módszerei, jó gyakor-
latok gyűjtése 

 

A vízparti települések intézményei elsődlegesen 
kiválaszthatók. A vízisportok beágyazódása meghatá-
rozó a kiválasztásnál. A Bejárható Magyarország. 
implementációját a kiválasztott intézmény hatókö-
rében működő vízisport-egyesület együttműködési 
potenciáljának megléte is szolgálja. 
A programok beépülését valamennyi szereplő együt-
tes munkaformáinak kialakítása biztosítja. 
Az együttműködés szintjei: 

 fejlesztő szakértők kapcsolatrendszere a fejlesz-
tett intézményben 

 belső, innovációra képes munkacsoport (fejlesz-
tő műhely) létrehozása, működtetése 

 külső szakemberek és sportszervezeteik össze-
építése a közfeladatokat ellátók 

 az egyes eredmények, részeredmények, a terve-
zés során felmerülő szakmai kérdések és dönté-
sek kollektív munkát, jelentős kooperációt igé-
nyelnek a résztvevők részéről. A kooperációs 
technikákat azonban kívülről, a fejlesztők mun-
kája során szakértők útján kell megismertetni. a 
felkért szakértőknek együtt kell haladniuk a fej-
lesztéssel, a folyamatról és az eredményekről 
tudomással kell lenniük 

 a folyamatban alkalmazásra kerülő és legfőkép-
pen a beváló módszerek és így a jó gyakorlatok 
beépülnek a produktumokba, részeivé válnak a 
programnak. Sajátos lehetősége a programnak 
az, hogy az innováció lehetősége az, hogy a be-
épült elemek tovább fejlődhetnek beépítésük 
után is, fenntartva ezzel az innovációs helyzetet 

Szerzői jogi kérdések 
 

A szerzői jogok védelmét kezdettől fogva fel kell 
építeni. Eljárásrendjét a kezdeteknél ki kell munkál-
ni, a folyamatban felmerülő helyzetek megoldásával 
együtt szabályozni szükséges. A szabályoknak be kell 
épülni a program minden elemébe, valamennyi pro-
duktumába. 
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2.2 Az ajánlati tartalmak horizontális megjelenítése a pedagógiai koncep-

cióban és a programtervben 
 

2.2.1 Követelmény: a kutatási folyamat céljának azonosítása 

 

A tantárgy tanításához a kerettantervi tematikai egységekben meghatározott mozgásformák óraszá-

mit rendezzük el a helyi tantervben. A teljes folyamat 12 évig tart. A kerettanterv ezen belül 3x4 éves 

nagy életszakaszokban, azon belül pedig 2 éves statisztikai egységekben rendezi el a tematikai egysé-

gek óraszámait. 

A kutatás-fejlesztéssel szemben alapvető igény a képesség-fejlesztési folyamatban, a teljes 12 éves 

személyiség-fejlődés során: a terhelés-élettani folyamatok, az edzéselméleti és módszertani elvek 

fokozottabb érvényesítésével, a helyi testnevelés tanmenet létrehozásának támogatása. A kutatás és 

a fejlesztés kereteit a kerettantervben, a tematikus egységekben rögzített mozgásformákra előírt 

arányok megtartása a statisztikai egységekre vetítve (2 évek, 1-4 év, iskolatípusok szerinti felosztása a 

12 éves teljes folyamatnak: 1-8 + 9-12; 1-6 + 7-12; 1-4 + 5-12). 

Ugyanakkor a képesség-fejlesztési folyamatban új nézőpontokat is fel kell venni a tantárgy tanítása 

során. 

 a képesség-fejlesztési módszertanok és élettani folyamatok (pl,: a terhelési zónák, szenzitivitás, 
az alapképességek és komplex képességek egyéni állapota és fejleszthetősége, stb.) tervszerű al-
kalmazása 

 új mozgásformák bevezetése a testnevelés tárgykörébe, innovatív eljárások alkalmazásával az 
iskolai testnevelés hatékonyságának biztosítása 

 az iskolai oktatás szervezési formáinak átgondolása élettani és képesség-fejlesztési összefüggése-
ik alapján. (szakmai órarendek tervezése; a délelőtti és a délutáni foglalkozások tartalmi és inten-
zitásbeli összehangoltsága; a terhelések intenzitásának tervezése, mérésekkel történő kontrollja; 
a terhelési és pihenési egységek arányainak megtalálása; évfolyamra biztosított sávos órarend 
biztosításával a csoportbontások támogatása, a csoportok profiljának kialakítása, valamint a cso-
portból való ki és belépés lehetőségének megadása, a váltások pedagógiai kontrolálása, stb.) 

 a versenysport és a szabadidősport átmeneteinek biztosítása, a sport és a tanulás közti választási 
kényszer elkerülése) 

 a választott sportági mozgásformák iskolai méretben való, energetikai alapon történő kiválasztá-
sa, a sportágak egymással történő összehangolása (a terhelés-élettani arányok kialakítása, a ta-
nulók minél nagyobb számának bevonása) 

 a kutatás és fejlesztés módszertanának meghonosítása a tantestületi fejlesztési folyamatokban, a 
tanulók bevonása a fejlesztésbe, a tanulmányaik során tárgykörben elsajátított ismeretek bekap-
csolása a testnevelés, a sport gyakorlatába (mechanika, természetismeret, táplálkozás, pszichikai 
összetevők, közösségi megnyilvánulási formák, stb.) 

 a folyamatok dokumentálása az innovációs-fejlesztési folyamatban 
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A testnevelés kerettantervek alapján a képességek (kondicionális, koordinációs) fejlesztési programja 

csak az óraszámokban meghatározott sportági mozgásformákhoz kötötten, azok százalékos részese-

désének meghatározásával írja elő a testnevelés tantárgy tartalmait. 

 

2.2.2 A programban újszerűséget hozó tényezők 

 

A Bejárható Magyarország kerettanterv önmagában is innovációs lehetőségek sorát veti fel, hozhatja 

be a köznevelési folyamatba. Ezen belül a vízi orientáció  

 az egyes évfolyamokra biztosított, szabadon tervezhető időkeret felhasználásában alternatíva-
ként jelenik mag a heti 5 órás tantárgy esetleges újabb idő-felhasználási lehetőségének program-
szintű megtervezésével és megszervezésével 

 a testnevelés kerettanterv típusának (heti 5, vagy 3 órás változat) helyi programban történő ösz-
szeállítása a kerettantervi kínálatból választott további kerettantervi lehetőségekkel (Bejárható 
Magyarország kerettanterv, a Bejárható Magyarország kerettanterv vízisportok fókuszú változa-
ta, a „Vitorlázás – vadvízi ismeretek 5-8. kerettanterv és a Kajak-Kenu Vízijártassági ismeretek 5-
8. kerettanterv) további variációkat, helyi megoldásokat hozhat. Arra is van lehetőség, hogy a he-
lyi lehetőségek további egyedisége miatt a szabadon felhasználható kötelező óraszám is testne-
velési célokat szolgáljon. A tematikában ezért megjelenítésre került az egyes óraszámok származ-
tatási helye (forrása), illetve az egyes területek aránya is. Ugyanígy lehet szerepe annak is, hogy a 
testnevelés esetében a kötelező órakeretek (tanulók napi terhelhetősége, a heti maximális átlag-
óraszám,vagy éppen az idénybeli különbségek miatt az órák átcsoportosíthatósága időszakok és 
szomszédos tanévek között. 

 Újszerű elem az is, hogy egy egyedi fejlesztési és valódi innovációs folyamat „költözik be” a tanév 
folyamatába a kiválasztott iskoláknál. Kis túlzással élve „lábon hordják ki” a fejlesztést, menet 
közben állhatnak át a jó gyakorlatok rögzítésével a fejlesztések bevezetésére. azonnal látható, a 
mérések eredményéből követhető változásokból kiindulva hozhatnak a résztvevők döntéseket a 
program egyes elemeiről. A fejlesztési folyamat egyben az intézmény tanulási folyamata is, 
amelyben minden iskolai szereplő egyaránt részt vehet a fejlesztés során. A fejlesztési folyamat 
végén, annak eredményeivel pedig tartósan és fenntarthatóan javíthatnak saját programjukon, 
amelyhez fűződő identitásuk sokkal erősebb lesz mint egy készen átvett és alkalmazott program 
esetében lenne. 

 

2.2.3 15. A kutatás-fejlesztés folyamatára vonatkozó szakmai minimum tematikus ele-

meinek kifejtése: 

A kutatás és fejlesztés pilot csoportjainak kialakítása az intézményekbe szervezési, de nem csak szer-

vezési kérdés. A csoportok, lényegében az innovációs munkacsoportok összetételének kialakítása:  

 egyrészről szakmai kérdés, abban az értelemben, hogy a csoport tagjainak a feladat-

hoz, annak tartalmához megfelelő kompetenciával kell rendelkezniük. A 

csoport iskolai szintű működése esetén a programok komplex hátteré-

hez mérten, több profil elem áttekinthetőségét kell biztosítaniuk 
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 másrészről pedig működésükhöz, a munka összehangoltságának biztosításához vezetői gyakorlat-

tal és intézményi identitással is rendelkező belső irányítókat is fel kell kérni a csoport munkájának 

szervezéséhez 

 a csoport működésének adminisztrációja, a munka naplózása tartalmi koncentrációt, szintetizáló 

képességet is igényel, ezért ezek a szempontok is felmerülnek a csoport összetételének kialakítá-

sakor 

 

Amennyiben a pilot csoport szakmódszertani feladatokra szerveződik az összetételében dominánsan 

érdemes érvényesíteni a témakörben szerzett szakmai-módszertani tudományosságot biztosító kom-

petenciával bíró pedagógusok jelenlétét. A szakmódszertani csoportok közös fejlesztő munkájában 

egyéb munkaformák alkalmazására is lehetőség nyílik. A távmunkának, az informatikai eszközökkel 

történő munkavégzésnek nagyobb teret lehet biztosítani, míg a közös fejlesztő munkák során a jó 

előkészítettség mellett a célirányos, a produktumra fókuszáló elemeknek nagyobb  szerepet lehet 

adni a szervezés során. 

A tartalmi fejlesztések során elsőrendűen szükség van az érintettek (innovációban részt vevők, fej-

lesztők, felkért szakértők) számára bemutatni a céloknál tételezett fejlesztési tartalmakat, a lehetsé-

ges innováció folyamatának tematikáját, forgatókönyveit, elvárt produktumait. Erre tematikus elő-

adások, ahhoz kapcsolódó szekciókban szervezett team munka, szakirodalom biztosítása és elérhető-

ségük megadása, működő iskolai innovációk hospitálása, illetve a program folyamatában létrehozásra 

kerülő segédanyagok, jegyzetek kiadása gyűjtőkönyves tárolásának biztosítása, online felületek kiala-

kítása és a hozzáférések szabályozása. 

 

Különös jelentőségű az intézményben már folyó, vagy már megvalósított innovatív módszerek és 

kimunkált, rögzült, vagy éppen másoktól átvett jó gyakorlatok alkalmazásainak áttekintése, ilyenek 

meghonosítása 

 standard innovációs forgatókönyvek fejlesztése az egyes iskolai szakaszokra, intézményekre 

 intézményi szakmai dokumentumok áttanulmányozása, eredmények kiértékelése, esetlegesen 
keletkezett mérési dokumentumok elemzése 

 riportok az érintettekkel (pedagógusok, szakigazgatási szervek, szülők, önkormányzati kapcsola-
tok, tanulmányi eredmények elemzései, az infrastruktúra kikaszáltságának, logisztikai hátterének 
tanulmányozása) 

 egyes fejlesztési elemek „tesztüzemeinek” bevezetése, majd a produktumok kiértékelése az érin-
tettek közreműködésével, illetve közös döntések a vizsgált eljárások bevezetéséről 

 a felkínált program céljaival azonos célú, máshol eredményesen működő fejlesztések, progra-
mok, egyes programelemek, azaz a jó gyakorlatok felkutatása, dokumentációjuk bemutatása, 
majd bevezetésre történő felkínálása és a szükséges adaptációjának elvégzése az alkalmazás segí-
tésére 
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3. KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA - Pedagógiai program fejlesztésének elő-

készítése 
 

3.1 A Bejárható Magyarország kerettantervben megjelenő kiemelt Nat 

kompatibilis fejlesztési területek: 
 

 A testi és lelki egészségre nevelés, amely a változatos mozgást igénylő jármódok megismeré-

sével járul hozzá egy egészségesebb társadalom megteremtéséhez 

 Honismereti nevelés, amely azt jelenti, hogy a vízitúrák során ismeri meg a tanuló az orszá-

got, s közben önmagát 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén a hazai tájhoz, a magyar néphez, múltunkhoz és 

jelenünkhöz való kötődés erősödése 

 A környezetvédelem, a környezettudatosság, fenntarthatóság élményszerű és értő érzékelé-

se 

 Másokért való felelősségvállalás, amelynek tudatosítása és gyakorlása pozitívan hat a tanulók 

személyiségfejődésére, a szocializációra 

 Társas kultúra alakulása, megerősödése, a kooperációra való képesség fejlődése 

 Az erkölcsi nevelés, amely jelentős mértékben hozzájárul a személyiség gazdagodásához 

 A tanulás tanítására nevelés, amelynek során a tanulók az ismeretszerzés, ismeretfeldolgozás 

módszereit sajátítják el 

3.2 A kiemelt fejlesztési területekből kialakítható tantárgyi tematika a 

pedagógiai koncepciónkban: 
 

 Természetjárás vízi jármóddal 

 Pedagógusi, tanulói tevékenységek a vízi jármód bevezetése kapcsán 

 Hazánk természeti környezete, azon belül a vízrajzi természeti környezet, az egyes víztestek 

kapcsolódása az egyes nagyobb tájegységi geográfiai rendszerekhez 

 A magyar kultúra értékei, a vízrajzi környezetben található „hungarikumok” 

 A környezettudatosság és a fenntarthatósági szempontok érvényesítésének vízi környezeti 

elemei és azok összefüggései 

 Egyéni és közösségi, kooperációs tanulási és egyéb munkaformák: a személyiség-fejlődés 

komplex, a kondicionális és koordinációs képességekre is kitekintő értelmezése, valamint az 

együttműködések kialakítása a vízi környezetekben és a vízi jármód alkalmazásai során 

 A rendszerek és folyamatok megismerése és alkalmazása a tanulás és az alkalmazások során 

 Az emberi teljesítőképesség megismerése és az egészség megőrzése, a he-

lyes életmód kialakítása 

 A tervezés, a felépítés és működés kapcsolatának kibontása a 

víziturizmus formáinak gyakorlásában, a tanultak átszármaz-
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tatása a mindennapi életre, szokásrendek kialakítására 

 A tudomány és technika, a gyakorlat és elmélet összefüggéseinek kibontása 

 A problémafelvetés és megoldására irányuló vizsgálódás igényének kialakítása, fejlesztése 

 A tájékozódás, eligazodás a természetben, a távolságok és térszerkezetek, irányok ismerete, 

a kapcsolódó térinformatikai rendszerek ismerete és napi használatának kialakítása 

 

3.3 A Bejárható Magyarország kerettanterv vízi változat fejlesztési fel-

adatainak kijelölése, illetve azok szerkezetére, tartalmaira, gya-

korlataira vonatkozó megállapítások 
 

3.3.1 A helyzetelemzés ajánlásai 

 

Az 527 megkérdezett közoktatási intézmény közül 329 hajlandónak mutatkozik a Bejárható Magyar-

ország kerettantervvel kapcsolatos további egyeztetésre, vagyis ők az implementáció szempontjából 

potenciális partnernek tekinthetők  A kerettanterv, mint opció kellő információ-szolgáltatással, a 

szereplők aktív kapcsolattartásával, egy network kialakításával, szakmai támogatással táptalajra lel-

het, különösen a vízparthoz közeli iskolákban. Ezáltal pedig nemcsak a kajak-kenu és a vitorlázás, 

hanem az egyéb vizes sportok is nagyobb népszerűségre tehetnek szert a szabadidő-sportolók bővülő 

körében, és új lendületet adhatnak az iskoláskorúak fizikai aktivitásának élénkítéséhez, Magyarország 

természeti és épített kincseivel kapcsolatos tudásuk bővítéséhez. 

Konkrét javaslatok a Bejárható Magyarország vízi jármódú kerettanterv implementációjával kapcso-

latban: 

 A Bejárható Magyarország kerettanterv sikeres bevezetésének záloga az érintett szereplők – is-

kolák, intézményvezetők, pedagógusok, szolgáltatók, szülők – együttműködése, elkötelezettsége 

a program iránt, amelyhez a programról szóló kommunikációt is erősíteni kell. 

 A színvonalas képzési program iránti igény a pedagógusok részéről megvan, de ezen belül is pri-

oritást kaphatna egy jó mérési-értékelési rendszer kidolgozása. 

 A szolgáltatóknak fel kell készülnie arra, hogy a Bejárható Magyarország vízi jármódú kerettan-

terv bevezetése velük szemben is igénynövekedéssel járhat. 

 A tanulók biztonsága lényeges, kiemelten kezelendő szempont, amelyre vonatkozóan az egyesü-

letek, táborhelyek szakemberei biztosítani tudják azt a hátteret, amellyel megelőzhetők a prob-

lémák. 

 A rendszeres, szakszerű oktatásnak köszönhetően egyre több diáknak nyílna később lehetősége 

olyan jogosultságok, engedélyek megszerzésére (túravezetői, hajóvezetői igazolvány stb.), 

amellyel a jövőben már mint segítők, szervezők tevékenykedhetnének – ennek 

különböző szintű jogi szabályozását szerencsés lenne felülvizsgálni. 

 A Szövetség és az egyesületek mint szolgáltatók részéről a nyitottság 

a szakmai együttműködésre adott; amennyiben az iskolák haj-

landóak együttműködni a helyi egyesülettel, úgy mindez lehe-
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tővé teszi a kapacitások találkozását és hatékonyabb kiaknázását.  

 A tanulók egészségi állapotának, fittségének és motoros képességeinek javítása elsősorban a 

szabadidősporton keresztül, élményközpontú foglalkozásokkal, az élsportos gondolkodás para-

digmájától eltávolodva valósítható meg. 

 Amennyiben a vízparti hozzáférés adott az intézmények számára, úgy felépíthetnek egy hosz-

szabb távú koncepciót is a Bejárható Magyarország tantervvel kapcsolatban. 

 Az innováció egyik legfontosabb ösztönzője, hogy az iskola egyre inkább mint a klienseit, a csalá-

dokat kiszolgáló piaci szereplő jelenik meg, amelynek a – tanuló-generációk létszámcsökkenésé-

ből is adódó – kereslet-kiesés kihívásával is meg kell küzdenie; erre a Bejárható Magyarország 

kerettanterv bevezetése és iskolai identitásba történő integrálása megfelelő válasz lehet. 

 

3.3.2 Vizsgálatok eredményéből következő programelemek, tartalmak 

 

3.3.2.1 A survey-vizsgálat tanulságai 

 

A lefolytatott survey-vizsgálat egyes kérdésköreire kapott válaszok feldolgozását, illetve a nyitott 

kérdések kiértékelését követően lehetőségünk nyílik a kutatási kérdéseink megválaszolására, illetve 

olyan konklúziók megfogalmazására, melyek hatékony segítséget nyújtanak a Bejárható Magyaror-

szág vízi jármód fókuszú kerettantervének fejlesztéséhez.  

Az iskolák a Bejárható Magyarország vízi orientációs kerettantervet elsősorban a közismereti és a 

mozgásismereti tantárgyak összefüggési körében, így a természetismereti és a testnevelés tantárgyak 

együttműködésében valósítaná meg a megkérdezettek tekintélyes része. A közismereti tantárgyi 

tartalmak bevonásával kapcsolatban a válaszok rendkívül széles skálán mozogtak, az erkölcstantól a 

történelmen, a honismereten, a kémián, fizikán, matematikán, technikán, éneken keresztül szinte 

minden tantárgy megjelent, de a legtöbb említést a természetismeret, a biológia, a környezetismeret, 

a földrajz és a testnevelés kapta.  

Adataink arról tanúskodnak, hogy a megkérdezett közoktatási intézmények fele a heti öt testnevelés 

órát csak délutáni foglalkozásokkal, sokszor külső segítség igénybevételével tudja megoldani, a min-

dennapos testnevelés órarendi órakeretben való teljesítése esetükben akadályokba ütközik. Ugyan-

akkor a szabadon tervezhető időkeret felhasználására született, innovatív jellegű kerettantervek – 

köztük a Bejárható Magyarország –, illetve kiegészítő tantervek az iskolavezetők körében csak kevés-

bé ismertek. Pedig ezek a sportos programok nem csak a hazai természeti és épített környezet él-

ményközpontú megismerését szolgálják, hanem tananyagukba számos közismereti tantárgy tananya-

ga bevonható, ezen túl támogatják a diákok egészségtudatos életmódjának, környezettudatos szem-

léletének kialakítását.  

Az oktatási intézmények az úszásoktatás szervezését tekintve igen, az 

egyéb vízi sportok szabadidős felhasználását tekintve viszont nem 

nevezhetők kielégítően aktívnak, ami a fenti megállapításokkal 
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együtt azt jelzi, hogy folyóink, tavaink ilyen szempontból kihasználatlanok.  

A köznevelési intézmények és a településükön működő vízisport-egyesületek, vízi turizmussal foglal-

kozó intézmények, nemzeti parkok közötti partnerségében is komoly deficitet mutattak az eredmé-

nyek, ami azért kritikus probléma, mert adataink igazolták: a válaszadók többsége partner lehet a 

Bejárható Magyarország vizes jármódhoz kapcsolódó kerettantervnek implementációjában, de ehhez 

feltétlenül szükségük van külső támogatásra, módszertani, infrastruktúra- és eszköz-jellegű, képzés-

hez kötött segítségre. E kijelentésnek elsősorban azok, a nyílt végű kérdésekben felsorakoztatott 

problémák adnak alapot, amelyek, bár megoldásra várnak, de ugyanakkor nagymértékben segítik a 

szakembereket a programtervezés és megvalósítás, a fejlesztési irányok hatékony meghatározásában 

és kidolgozásában. 

A kérdőíves vizsgálat másik fontos hozadéka mindenképpen az, hogy a Bejárható Magyarország Prog-

ram, ezen belül a vizes jármódra fókuszáló kerettanterv bevezetésének szándéka több közoktatási 

intézményben fogalmazódhat meg a jövőben, hiszen a kutatás révén már ennek ismertsége is jelen-

tősen növekedhetett.  A kerettanterv, mint opció kellő információ-szolgáltatással, a szereplők aktív 

kapcsolattartásával, egy network kialakításával, szakmai támogatással táptalajra lelhet, különösen a 

vízparthoz közeli iskolákban. Ezáltal pedig nemcsak a kajak-kenu és a vitorlázás, hanem az egyéb vizes 

sportok is nagyobb népszerűségre tehetnek szert a szabadidő-sportolók körében, és új lendületet 

adhatnak az iskoláskorúak fizikai aktivitásának élénkítéséhez, Magyarország természeti és épített 

kincseivel kapcsolatos tudásuk bővítéséhez. 

 

3.3.2.2 Az egyéni interjúk tanulságai 

 

A válaszadók általában úgy látják, hogy a program ismertsége mérsékelt, annak ellenére, hogy a vízi 

sportok számos pozitív pedagógiai tartalma előkerült az interjúk során. 

A Bejárható Magyarország kerettanterv sikeres bevezetésének záloga az érintett szereplők – iskolák, 

intézményvezetők, pedagógusok, szolgáltatók, szülők – együttműködése, elkötelezettsége a program 

iránt. A szolgáltatóknak fel kell készülnie arra is, hogy a Bejárható Magyarország vízi jármódú keret-

tanterv bevezetése velük szemben is igénynövekedéssel jár. 

Fontos problémaként kerül azonosításra az oktatási rendszer és a benne szereplő intézmények és 

egyének merevsége, az információhiány, és a bizonytalanságból fakadó félelem. 

Egy másik fontos kérdés a tanulók biztonsága, amellyel kapcsolatban megemlítendő, hogy az egyesü-

letek, táborhelyek szakemberei biztosítani tudják azt a hátteret, amellyel megelőzhetők a problémák. 

A vízi sportok jelenleg nem tartoznak az iskolai programok megfelelően kihasznált elemei 

közé. Az interjúalanyok ugyanakkor be tudtak számolni jól működő gyakorlatok-

ról, ahol az együttműködés a pedagógusok és a szakemberek, illetve az isko-
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lák és a vízi sportegyesületek között sikeresen megvalósul. Ezekben egyértelmű feltételként jelenik 

meg a vízitúrát szervező pedagógus, edző maximális, részletekre is kiterjedő felkészültsége. 

A vízi sportfoglalkozások támogatása egyrészt eszközbeli, másrészt személyi feltételekben ragadható 

meg, de ki kell emelni a Bejárható Magyarország horizontális tartalmi jellegét is, amelyben más, a 

sportprogramban konkrétan nem is feltétlenül szereplő pedagógusok is fontos szerepet kaphatnak.  

A Szövetség és az egyesületek részéről a nyitottság a szakmai együttműködésre adott; a sikeres 

együttműködés a helyi egyesülettel pedig lehetővé teszi a kapacitás maximális kiaknázását.  

Több interjúban is kiemelésre kerül, hogy a tanulók egészségi állapotának, fittségének és motoros 

képességeinek javítása elsősorban a szabadidősporton keresztül, élményközpontú foglalkozásokkal, 

az élsportos gondolkodás paradigmájától eltávolodva valósítható meg. 

Az innováció egyik alapfeltétele a helyi adottságok megléte, amely a vízi sportok esetében a termé-

szetes környezettel kezdődik. Amennyiben a vízparti hozzáférés adott az intézmények számára, úgy 

felépíthetnek egy hosszabb távú koncepciót is a Bejárható Magyarország tantervvel kapcsolatban. 

A pedagógusok elhivatottsága, nyitott gondolkodása szintén kiemelendő feltétele a sikeres iskolai 

innovációnak, ahogy a sikeres kommunikáció a tapasztalattal rendelkező és a bizonytalan szereplők 

között szintén. A megfelelő partnerségek, illetve a rendelkezésre álló tapasztalatok és a meglévő 

kapacitások megfelelő kihasználása szintén segíthetik a hatékony iskolai innovációt, akár többletfor-

rások bevonása nélkül. 

Az intézmény és a tantestület pozitív tapasztalatai innovációs projektekkel kapcsolatban tovább erő-

síthetik a bátorságot és az elhivatottságot is. Az iskolákban a projekt-alapú innováció – elsősorban 

forrásbővítési céllal – helyenként talán túlzott mértéket öltött, amely a gyakorlottság mellé a fásult-

ság mellékhatását is magával hozta a tantestületek körében. 

Az innováció egyik legfontosabb ösztönzője, hogy az iskola egyre inkább mint a klienseit, a családokat 

kiszolgáló piaci szereplő jelenik meg, amelynek a – tanuló-generációk létszámcsökkenéséből is adódó 

– kereslet-kiesés kihívásával is meg kell küzdenie. 

Az innováció, a fejlődés-fejlesztés kérdése azonban nem csak az intézmények, de a tanulók egyéni 

szintjén is lényeges lehet, és az egyik intézmény vezetője pontosan erre világít rá a tehetséggondo-

zás, illetve a sajátos nevelési igény jelentette kihívások szempontjából. 

 

3.3.2.3 A fókuszcsoportos interjúk tanulságai 

Az interjúk eredményei rámutatnak, hogy a Bejárható Magyarország kerettantervet csak a kutatási 

programmal való kapcsolatba kerülésük miatt, és a magyar Kajak-kenu Szövetség stratégiai program-

ja miatt ismerték meg a választott referencia intézményekben. Ugyanakkor a Bejárható Magyaror-

szág programnak, akár az interjúk alatt történő megismerése során is elindultak azok az 

innovációs gondolatok, amelyek a sikeres fejlesztéshez szükségesek. Ebből 

feltételezhető, hogy a Bejárható Magyarország sikeres, jó gyakorlatokhoz 

vezető fejlesztés lesz/lehet a közoktatási reformok sorában.  
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A sajátos tantárgyi koncepció és a tervezett tantervi anyag tartalmai miatt a Bejárható Magyarország 

és a mindennapos testnevelés kérdéseit egy logikai tartalmi és módszertani, illetve képesség-

fejlesztési, oktatásszervezési kérdésként kezelik az intézményekben. A heti 1 órára tervezett Bejárha-

tó Magyarország program megvalósítását „tömbösített” formában tartják hatékonynak. Célszerű 

lehet projektnapokat szervezni, ahol a tantárgyak közötti komplexitás megvalósítható lehet. 

A Bejárható Magyarország kerettanterv bevezetése lehetőségeket biztosít az iskolák számára arra, 

hogy a jármódok ismeretanyaga beépüljön a pedagógiai programokba, valamint arra is, hogy tantár-

gyi keretek között legyen lehetőség a program megvalósítására. A gyakorlati és az elméleti részek 

feldolgozásánál a gyakorlati alkalmazásokon van a hangsúly, az elméleti ismeretek más tantárgyak 

keretében is elsajátíthatók.  

Feltétlenül fontos a gyerekek számára, hogy kilépjenek a tanteremből, el kell szakadniuk a tankönyv-

től, és meg kell tapasztalniuk amit lehet, amit lehetőségként nyújt a természet. Ugyanakkor a felké-

szítés, továbbképzés során a vízen szervezett programok biztonságára, a biztonság megszerzésére 

kiemelt figyelmet kell fordítani – ez nyilvánvalóan a pedagógusok feladata. A kajak-kenuhoz és más 

vízi sportágakhoz fontos alap az úszás. 

A képességfejlesztés a vízi sportoknál a víztől való félelem leküzdésével kezdődik. A Bejárható Ma-

gyarország akkor működik jól, ha a tehetséggondozás is belefér a pedagógiai folyamatokba, a kiemel-

kedő képességű fiatalok megismerésével és támogatásával a versenysport is nyerhet. A részképes-

ség-zavarral, tanulási problémával, magatartási, viselkedési vagy személyiség problémával küzdő 

fiatalok számára a Bejárható Magyarország egy jó lehetőséget jelent, mert egy olyan fajta életmódot, 

látásmódot, életviteli kompetenciát ismerhetnek meg vagy tapasztalhatnak meg, amely pozitívan 

visszahat a személyiségükre, tanulásuk eredményességére. 

A szülők részéről fontos a támogatás, meg kell hogy tapasztalják, figyeljék a pedagógusok és a gyer-

mekeik munkáját, látniuk kell hogy a tevékenységek közben a gyermekük jól érzi magát. A programo-

kat a szülők a gyerekeiken keresztül megkedvelik, bekapcsolódnak az egyesületi életbe. Így a „szülők 

közösségének életformájává válik a víz szeretete”. 

A beszélgetések során abban mindenki egyetértett, hogy a Bejárható Magyarország kerettanterv jó 

lehetőség a tantárgyi fejlesztésre. A beszélgetések során a résztvevők nagyon együttműködőek vol-

tak. Még a víztől való félelmeik is azonosak voltak, és kiemelték a biztonság fontosságát. Abban is 

egyetértettek, hogy a Bejárható Magyarországot lényegében a délutáni testnevelés órákon kéne 

alkalmazni. Az interakciók a kérdések feltevését, a sorrendek alakítását befolyásolták.  

Először senki sem akart megnyílni, azután viszont egymást licitálták túl az ötleteléssel, talán azért is, 

mert a beszélgetés során értették meg, hogy milyen szakmai, pedagógiai lehetőségeket jelent ennek 

a tantervnek a bevezetése. Ezért jellemző volt, hogy többször visszakanyarodtunk már elhangzott 

kérdésekre is, mert előjöttek a lehetséges válaszok a későbbi kérdések alapján, az egyes összefüggé-

sek megértésével. 
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3.3.3 Javaslatok, ajánlások 

 

A Bejárható Magyarország kerettanterv vízi jármódú programjához kapcsolódó innováció alapfelté-

tele a helyi adottságok megléte, amely a vízi sportok esetében a természetes környezettel kezdődik. 

Amennyiben a vízparti hozzáférés adott az intézmények számára, úgy felépíthetnek egy hosszabb 

távú koncepciót is a Bejárható Magyarország tantervvel kapcsolatban. Ehhez a fejlesztési koncepció-

hoz a kutatási eredmények alapján a következő ajánlásokat fogalmazzuk meg. 

 Intézményi, pedagógusi attitűdök  

 A Bejárható Magyarország kerettanterv sikeres bevezetésének egyik leglényegesebb feltétele az 

érintett szereplők – iskolák, intézményvezetők, pedagógusok, szolgáltatók, szülők – együttmű-

ködése, elkötelezettsége a program iránt.  

 A pedagógusok elhivatottsága, nyitott gondolkodása szintén kiemelendő feltétele a sikeres isko-

lai innovációnak, ahogy a sikeres kommunikáció a tapasztalattal rendelkező és a bizonytalan sze-

replők között szintén. 

 Az innováció egyik legfontosabb ösztönzője, hogy az iskola egyre inkább mint a klienseit, a csalá-

dokat kiszolgáló piaci szereplő jelenik meg, amelynek a – tanuló-generációk létszámcsökkenésé-

ből is adódó – kereslet-kiesés kihívásával is meg kell küzdenie. 

 

3.3.3.1 Partnerségek, együttműködések 

 

 A vízi sportfoglalkozások támogatása egyrészt eszközbeli, másrészt személyi feltételekben is 

megragadható, így a szolgáltatóknak is fel kell készülnie arra is, hogy a Bejárható Magyarország 

vízi jármódú kerettanterv bevezetése velük szemben is igénynövekedéssel jár. 

 A megfelelő partnerségek, illetve a rendelkezésre álló tapasztalatok és a meglévő kapacitások 

megfelelő kihasználása szintén segíthetik a hatékony iskolai innovációt, akár többletforrások be-

vonása nélkül. 

 A Bejárható Magyarország bevezetésében érintett iskolák hálózatának kialakítása az együttmű-

ködés lehetőségeit, a szervezeti és tartalmi fejlesztések megvalósulását: a tudásátadást, a tu-

dásmegosztást biztosíthatja. 

 Kulcsfontosságú kérdés a tanulók biztonsága, amelyet – a résztvevők képzése mellett – szakem-

berek bevonásával lehet biztosítani.  

 Az úszásoktatás fontosságára fel kell hívni a testnevelők és más szakemberek figyelmét, az 

együttműködésük lehetőségeire javaslatokat célszerű megfogalmazni. 

 Az iskolák fokozott figyelmet fordítsanak a szülőkkel való kapcsolattartás formáira, tartalmára, a 

szülői közösségek támogató szerepének erősítésére. 

 

  



Magyar Kajak-Kenu Szövetség – Magyar Testnevelési Egyetem                                                                                         
PR04 – PEDAGÓGIAI KONCEPCIÓ és PROGRAMTERV 

      

30 

 

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

 

3.3.3.2 Tartalmi elemek 

 

 Az implementációs és a vízi orientáció fejlesztési folyamatban, a Bejárható Magyarország tartal-

mi és módszertani fejlesztése során, illetve a képzési program tartalmi és módszertani kérdései-

nél - azon túl, hogy nagy hangsúly kerül a Bejárható Magyarország sokszínű pedagógiai lehető-

ségeire -, mégis érdemes a vízi jármóddal kapcsolatos kondicionális és koordinációs képességek 

szükséges fejlesztését a testnevelés tantárgy tartalmi és módszertani összetevőire is felépíteni, 

megkeresve a lehetséges összes kapcsolódási lehetőséget. 

 A tanulók egészségi állapotának, fittségének és motoros képességeinek javítása elsősorban a 

szabadidősporton keresztül, élményközpontú foglalkozásokkal, az élsportos gondolkodás para-

digmájától eltávolodva valósítható meg. 

 A Bejárható Magyarország horizontális tartalmának „megtöltésében” a „sportos” és a sportprog-

ramban konkrétan nem szereplő, közismereti tárgyakat oktató pedagógusok is szerepet kaphat-

nak.  

 Érdemes kombinációkban gondolkodni, amikor a Bejárható Magyarország szabad órakeret bázi-

sát, és a mindennapos testnevelés megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának a kérdéseit 

vizsgáljuk meg az egyes intézmények helyi pedagógiai programjának keretében. 

 A Bejárható Magyarország beillesztése érdekében az iskolák kapjanak segítséget az alkalmazott 

iskolai kerettantervek órakeretének módosításához. 

 Szükséges átgondolni, a Bejárható Magyarország milyen lehetőséget biztosít a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermek, tanulók nevelésére, oktatására (tehetséggondozás, hátrá-

nyok/nehézségek/zavarok leküzdése terén). 

 

3.3.3.3 Képzés, továbbképzés, módszertani elemek 

 

 A pedagógus továbbképzési program erősítse azt a szemléletet, hogy az innovációs folyamatok 

hatékony változást, fejlődést eredményezhetnek az iskolák életében 

 Bármilyen vízi orientációjú program, így a Bejárható Magyarország esetében is egyértelmű felté-

telként jelenik meg a vízitúrát szervező pedagógus, edző maximális, részletekre is kiterjedő fel-

készültsége. Ennek megfelelően a pedagógusok gyakorlati felkészítésének programja alapos, 

széleskörű legyen és mindenekelőtt a biztonság elsajátítását helyezze előtérbe 

 Készüljön olyan tanári segédanyag, amely az elméleti ismeretek feldolgozásánál az 

interdiszciplinaritást helyezi előtérbe, a gyakorlati ismeretek elsajátításához pedig a tanulásszer-

vezéshez nyújt segítséget 

 Készüljenek módszertani ajánlások a tananyag feldolgozásához: például 

projekt feladatok, projektnapok tartalmi és szervezési feladatainak 

bemutatásával 
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 A fejlesztés anyagai között célszerű a szülőkkel való együttműködés lehetőségeit kidolgozni. 

 Fontos lehet kidolgozni a vízi sportokhoz szükséges képességek rendszerét és a fejlesztésük fo-

lyamatait, módszereit 

 A fejlesztés során a folyamat szükséges és hangsúlyos eleme a pedagógiai értékelés kidolgozása 

legyen, a továbbképzés során kapjanak megfelelő hangsúlyt az értékelés módszerei, megoldásai 

 

3.3.3.4 A Bejárható Magyarország vízi jármódú kerettanterv implementációjának lehetsé-

ges irányai 

 

A kutatásban új karaktereket kerestünk a fejlesztő munkához, új megközelítésben és új iskolaszerve-

zési formák azonosításával próbáltunk közelebb jutni a Bejárható Magyarország vízi orientációjának 

tartalmi és módszertani kereteinek meghatározásához. 

A Bejárható Magyarország kerettanterv implementációját segítő nevelési-oktatási programok ugyanis 

csak akkor tudnak az iskolai pedagógiai programok szerves részévé válni, azokba „beágyazódni” és 

hatékonyan megvalósulni, ha nem pusztán egy további elméleti „tantárgy”-ként jelennek meg az 

iskola feladatai között. Ezért a fejlesztésnél figyelembe kell venni az iskolák működésének azokat a 

sajátosságait, amelyek a Bejárható Magyarország kerettantervből megalkotható nevelési-oktatási 

programok beágyazódását segítik és az iskola szempontjából a nevelési-oktatási célok egységét erősí-

tik. 

 

Melyek ezek a sajátosságok? 

 kereszttantervi program, 

 az egész napos iskola szervezésének lehetősége, 

 a mindennapos testnevelés bevezetésének és megvalósításának kapcsolódásai, 

 a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő, korszerű tanulásszervezési megoldások 

alkalmazása (projektek, témahetek, erdei iskola) 

 

A fejlesztés alatt álló kerettanterv  tartalmi és módszertani fejlesztései által biztosítja a 

tantárgyköziséget. Az egyes tanítási egységek tartalmaiban mindenütt megjelennek a természetisme-

ret, illetve a földrajz és a biológia tantárgyak tananyagainak vízi orientációs elemei. Egyben a víz fizi-

kájának, az áramlástani ismereteknek is helyet biztosít a Bejárható Magyarország tanterv. 

A természetjárást és jármódjait előtérbe helyező Bejárható Magyarország kerettantervből levezethe-

tő programok, a helyi tantervek akkor tudnak hatékonyan és eredményesen megvalósulni, ha ezek 

más megoldásokkal együtt jelennek meg, például: 

 a bevezetéshez biztosított szabadon felhasználható órakeret, 

 a helyi pedagógiai program és helyi tanterv választásai kedvező környezetet 

biztosítanak a Bejárható Magyarország beágyazásához, 

 különböző belső és külső erőforrások rendelkezésre állnak, elér-

hetők, 



Magyar Kajak-Kenu Szövetség – Magyar Testnevelési Egyetem                                                                                         
PR04 – PEDAGÓGIAI KONCEPCIÓ és PROGRAMTERV 

      

32 

 

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

 a jármódok elsajátíttatása illeszkedik az iskolák sokrétű céljaihoz, feladataihoz, és adott eset-

ben bekapcsolható más műveltségi területen jelentkező pedagógiai kérdések, problémák 

megoldásába, 

 a Bejárható Magyarország sajátos és egyedi tudás és mozgástartalmait figyelembe veszik a 

mindennapos testnevelés összetett céljainak megvalósulása kapcsán. 

Az egyes évfolyamokra biztosított, szabadon tervezhető időkeret felhasználásában alternatívaként 

jelenik meg a heti 5 órás tantárgy esetleges újabb idő-felhasználási lehetőségének programszintű 

megtervezésével és megszervezésével. Fontos lehetőség a kerettantervi kínálatok HPP-be történő 

beemelésének szempontjából, hogy a heti 3 órás testnevelés kerettanterv, mint alapegység ismét 

választható, amelyen túl a kiegészítő tantervekkel kívánják/tudják biztosítani a heti 5 testnevelés 

tanórát. 

Az OFI legújabb állásfoglalása szerint a Bejárható Magyarország tantervfejlesztés esetében elfogad-

ható az 50-50%-os elmélet-gyakorlat arány is, így  

 az eszközök használatának mozgásos ismeretei miatt,  

 az alapvető biztonsági és alkalmassági kérdésként felmerülő: úszástudás megismerése okán,  

 a délutánra eső tanórák és a tanórán kívüli időben tartott foglalkozások lehetőségeiből adódóan,  

 valamint a tömbösített órák, a témahét, a tantárgyi modulok lehetséges megjelenése kapcsán,  

azt vetítik elő, hogy a Bejárható Magyarország implementációja során sokkal több energia kell a test-

nevelés tantárgyi kapcsolat elvetéséhez, mint annak magától értetődő befogadásához. 

A versenysport képesség-fejlesztési, felkészítési és felkészülési feladatai nem jelentenek iskolai fel-

adatot. Ugyanakkor a tehetséggondozás iskolai pedagógiai alapfeladat. Amennyiben a Bejárható Ma-

gyarország tanítása kapcsán mutatkoznak a vízisport tehetség jelei a tanuló ilyen irányú oktatása-

nevelése sportegyesületben megvalósítandó feladat. Ugyanakkor a vízi turizmus gyakorlásához a vízi 

sportágak alapszintű ismeretére szükség van. 

A hangsúlyokat és az arányokat a Bejárható Magyarország tantárgy tartalmainak és módszereinek 

alkalmazhatósága érdekében kell jól megtervezni. A sport ebben az esetben a tananyag alkalmazha-

tóságának a szükséges előfeltétele, amely biztosítja a vízi turizmus véghezvitelét, a tanult tananyag 

alkalmazhatóságát. Ez egyben a tantárgy sikerességét is jelenheti. 

Az eredményességhez hiteles, szakmailag tartalmas és teljes nevelési–oktatási programokra van 

szükség, amelyek a gyermekek, fiatalok szükségleteiből indulnak ki és nem pusztán a tantervi tartal-

mak összerendezését, „leírását” tartják szem előtt. 

Fejlesztőként a feladatunk és felelősségünk abban áll, hogy munkánk eredményeként 

az intézményekben a közoktatási folyamatban megszerzett iskolai ismeret-

anyagnak egy tudatosan kialakított életmódot is meg kell alapoznia. Eb-

ben a törekvésben csak az a szemlélet lehet eredményes, amely a 

tudás megszerzését és a mozgás elsajátítását egyes műveltségterü-
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leteken nem választja el egymástól, inkább úgy tervezik meg a programokat, hogy ezeket ötvözik és a 

fiatalok kompetencia-fejlesztésének optimalizálása felől közelítik meg a kérdéseket. 

 

3.3.4 Innovációs interjúk javaslatai 

 

A megkérdezettek mindegyike döntően pozitív véleményt alkotott a Bejárható Magyarországról, 

megemlítve közben azokat a tényezőket is, amelyek ugyanakkor akadályozhatják a program sikerét. 

 

 

Pozitívumok: a vélemények szerint a programmal lehetne javítani az elméleti képzés-gyakorlati kép-

zés oktatásban fennálló aránytalanságán, mivel elméleti képzéssel kombinált, de alapvetően gyakor-

lati oktatásként képzelik el a Bejárható Magyarország vízi változatást. 

 

Többen hangsúlyozták annak előnyét, hogy a tanterem helyett a szabadban történik az oktatás, és 

sportolás közben elméleti  (tantárgyi) ismereteket is kapnak. A programban megjelennek a modern 

pedagógiai szempontoknak, az oktatás felé támasztott társadalmi elvárásoknak való megfelelés lehe-

tőségei is.   

 

Mind a gyerekek, mind a tanárok (abban az esetben, ha a program jól megtervezett), mind pedig a 

szülők esetében kedvező változást hozhat az oktatással kapcsolatos attitűdben. A program erősítheti 

az iskolák, egyesületek, turisztikai intézmények együttműködését. 

 

Kétségek abban fogalmazódtak meg, hogy hogyan lehet majd megvalósítani? 

A nevelőtestületen belül – annak ellenére, hogy a program a felső tagozaton futna – a tanítókat is 

meg kell nyerni, hiszen többen is felvetették azt, hogy a Bejárható Magyarországra elő lehetne ké-

szülni már az alsó tagozaton 

 

Csak jól képzett szakemberekkel tudják elképzelni a programot annak veszélyei miatt. 

 

3.3.5 Jó gyakorlatok 

 

A jó gyakorlatok jelentőségét alátámasztja az a kutatás, amely megállapítja, hogy a pedagógusok a 

továbbképzési formák közül első helyen az élő gyakorlatot, egymás tanóráinak, bemutató foglalkozá-

sainak meglátogatását igénylik; a közvetlenül szerezhető gyakorlati tapasztalatokat részesítik előny-

ben. 

 

A vízi jármódhoz kapcsolódó területen a jó gyakorlatok az ötlet szintjén meg-

fogalmazódhattak az eddigiekben, de sem az egyéni, sem pedig az in-

tézményi jó gyakorlatok terén nem jutottak el a „tartalom, működés, 

alkalmazás” elemek megfogalmazásáig. 
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A jó gyakorlatokra vonatkozó összegző megállapítások az OFI-ban elvégzett kutatás alapján a követ-

kezők:  

 Nem követendő receptet adnak, inkább arra inspirálják a résztvevőket, hogy maguk (is) alkossa-

nak hasonló modelleket. 

 A „jó gyakorlatok” az oktatás rendszerében alulról felfelé építenek/építkeznek, tapasztalatokból 

születnek, és eredményeik jól igazolják hatékonyságukat. 

 Lényeges hozadékuk a hálózatosodás lehetősége. 

 Csökkentik a munkaterheket, hiszen felhasználhatók olyan anyagok, amelyeket már kipróbáltak, 

tippeket kaphatók, hogy milyen környezetben, milyen példák váltak be és mik nem. 

 A tervezés, a felépítés, a reprodukálhatóság és átruházhatóság egyaránt fontosak. 

Ezek a követelmények – legalábbis egyelőre – nem értelmezhetők a Bejárható Magyarország keret-

tanterv bevezetésére, alkalmazására, amely természetesen korlátozó tényezőnek tekinthető. 

 

3.4 A Bejárható Magyarország kerettanterv implementációja, illetve a 

vízi orientációs változatának kimunkálása sorág a testnevelés és 

sport műveltségterülettel való kapcsolat új koncepcióként jelent 

meg 
 

3.4.1 Szakmai, stratégiai és iskolaszervezési javaslatok, megoldások, jó gyakorlatok, 

illetve innovációs fejlesztések megjelenése 

 

A kialakuló iskolaszervezési megoldások és  jó gyakorlatok a szabályozásban is változásokat eredmé-

nyeztek. 

A 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 6. melléklete által közölt kerettantervek között megjelentek a 

 7.9. Testnevelés és sport kerettanterv (heti 3 óra) 1-12. évfolyam számára 

 7.19. Nemzeti lovaskultúra kerettanterve 3-5. évfolyam számára 

 7.20. Kajak-Kenu – vízijártassági ismeretek kerettanterve 5-8. évfolyamok számára 

 7.21. Vitorlázás – vadvízi ismeretek kerettanterve 5-8, évfolyamok számára 

 7.22. Bejárható Magyarország kerettanterve 5-8. évfolyamok számára 

 7.23. Bringaakadémia kerettanterve 3-4. vagy 5-6. évfolyamok számára 

kerettantervi változatok, amelyek tartalmai átfogják a műveltségterületeket, a pedagógiai célokat és 

feladatokat, illetve ebből következően ai ismeretek tekintetében is a komplexitást irányozzák elő. 

A Bejárható Magyarország kerettantervi implementáció, különösen a 

jármódok orientációs változatai ettől kezdve nem kerülhetik meg az ér-

vényben lévő és választható kerettantervek által megjelenő iskolai 

pedagógiai koncepciók által létrejövő pedagógiai programokat, az 
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iskolaszervezési stratégiákat és szakmai megvalósításokat. 

Különösen fontos, és napi kérdés a mindennapos testnevelés kapcsán az a tény, hogy a délutánra 

jutó testnevelés tanórák esetében vannak választható kerettantervek a lovaglás, vitorlázás, kerékpá-

rozás és a kajak-kenu tantervek alkalmazásával, amelyek az egyébként szintén választható Bejárható 

Magyarország kerettanterv orientációs, jármódhoz kötődő kerettantervei. 

Igen érdekes szakmai, pedagógiai és iskolastratégiai kérdés tehát az, hogy a jármódok önállóan le-

hetnek a testnevelés alternatívái, míg a jármódok alapján készülő kerettantervi változatok, amelyek a 

szabadon felhasználható órakeret terhére jelenhetnek meg a programokban, pedig nem. 

Nyilván az érveket úgy is lehet alakítani, hogy az egyik testnevelési, a másik közismereti terület. 

Azonban a Bejárható Magyarország vízi jármóddal nem valósítható meg a személyiségfejlesztés, illet-

ve a képességek fejlesztésének komplex felfogása, kezelése és értelmezése. A víziturizmus „megtaní-

tása” frontális osztálymunkában szakmai nonszensz és értelmetlen vállalkozás. A lehetőségek prog-

ramszerű megvalósítása pedig pedagógiai és iskolaszervezési realitás. 

Ezért örömteli az a hozzáállás, amit a TÁMOP „Köznevelési reformok operatív megvalósítása” című 

projektek megvalósítása során az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tanúsított, miszerint a kerettan-

tervi fejlesztés során a „gyakorlati” elemek arányában ki lehet fejezni a módszertani tartalmak sajá-

tosságaiból eredő arányokat. 

Azt a téves ítéletet, ami a fejlesztés során végig tapasztalható volt, miszerint a Magyar Kajak-Kenu 

Szövetség versenysport-utánpótlásának biztosításához kívánja felhasználni a Bejárható Magyarország 

kerettanterv vízi orientációs változatának kifejlesztését, azzal kell a helyére tennünk, hogy a tanórai 

keretek teljesen alkalmatlanok a versenyzésre történő felkészítésre. A sportági kiválasztást pedig csak  

annyiban segíti, hogy érdekélődést, a vizek partján élők meglévő identitását irányíthatjuk a vízi spor-

tok felé. Ezen lehetőség „kihasználása” pedig olyan mértékben egybe esik az általános pedagógiai 

célokkal, a személyiség-fejlesztési feladatokkal, az egyéb nemzeti és helyi tartalmakkal, hogy azok 

egyaránt szolgálják a köznevelési célokat és kötelezettségeket, szakmai elvárásokat. A tehetséges 

tanulók sportágspecifikus tudása az iskolai rendezvényekre, a diáksportba és a versenysportba irányí-

tással növekszik tovább. A tehetséggondozás a különböző szintű versenyeken való részvétellel telje-

sedik ki. De ez nem iskolai, hanem sportszövetségi cél és feladat. 

A közös feladatok és célok tekintetében érdemes áttekinteni a testnevelés kerettanterv „Alternatív 

környezetben űzhető sportok”, 5-6. évfolyamon 46  órás, 7-8. évfolyamon 54 órás keretben meghatá-

rozott tematikai egységét. 

Itt az előzetes tudás meghatározásánál, a tematikai egység nevelési-fejlesztési céljainál, az ismere-

tek/fejlesztési követelmények és a kapcsolódási pontok kerettantervi kategóriák vonatkozásában az 

alábbi meghatározott tartalmak találhatók: 
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5-6. évfolyam: 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív környezetben űzhető sportok 

Órakeret 46 
óra  

Előzetes tudás Néhány szabadidős mozgásforma alaptechnikai elmeinek végrehajtása és szabályainak 
ismerete. 
Az alternatív sportok sporteszközeinek biztonságos használata játéktevékenységekben. 
A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és környezettu-
datos viselkedési szabályainak ismerete. 
Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A szabadidőben jól hasznosítható sportágakban gyakorlottság szerzése. 
A szabadtéren különböző időjárási viszonyok között végzett tevékenységekben aktív 
részvétel. 
A szervezet edzettségének növelése. 
Az egészséges életmód iránti igény erősítése. 
A szabadban végzett testedzés jelentőségével, valamint a személyi és környezeti tiszta-
sággal kapcsolatos ismeretek bővítése. 
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás erősítése. 
Az alternatív környezetben végzett sporttevékenységek viselkedési és magatartási nor-
máinak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az évszak-
nak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez 
igazodó fizikai aktivitás.  
------------ 
Egyéb szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek.  
A helyi tantervben szabályozandó, a lehetséges választás mintáját képző 
két aktivitás mozgásműveltségi anyaga: 
Frizbi, korcsolyázás 
--------------- 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  
Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, formális 
és informális kertek között űzhető új testedzési formák jártaság szintű 
elsajátítása. Az edzettség növelése az alternatív környezetben űzhető 
sportok által. A sportági mozgásformák technikailag helyes elsajátítására 
törekvéssel a balesetek megelőzése. 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A különböző időjárási körülményekhez és sportágakhoz igazodó bemele-
gítés. 
A választott aktivitáshoz köthető baleset-elhárítási ismeretek.  
Az választott mozgásrendszer játékszabályainak ismerete és alkalmazá-
sa.  
A szabadban és különböző évszakokban végzett testedzés egészségre 
gyakorolt hatásai. 
Környezettudatos viselkedés ismeretei és betartása. 
Az időjárásnak és a sportolási formának megfelelő öltözék használatának 
tudatosítása. 

Természetismeret: időjárási isme-
retek; 
az emberi szervezet működése. 
 

Kulcsfogalmak/ fogal-
mak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. 
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7-8.évfolyam 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Alternatív környezetben űzhető sportok 
Órakeret 54 

óra  

Előzetes tudás Az alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikái. 
A tanult sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. 
A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége közötti ösz-
szefüggés ismerete. 
A természeti környezetben sportok egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési 
szabályai. 
A mostoha időjárási feltételek melletti testmozgás sajátosságai, előnyei. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgásokkal a tematika to-
vábbtervezése.  
A játék- és sportkultúra gazdagítása a szabadidőben szórakozást és a játékélményt nyúj-
tó új sportágak mozgásanyagának megismerésével.  
Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágak és népi hagyományokra épülő spor-
tolási forma elsajátítása. 
Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek elsajátítása. 
A szabadban végzett mozgások jelentőségének belátása. 
A környezettudatosság fontosságának elismerése. 
A természeti/környezeti hatásokkal szembeni alkalmazkodó, ellenálló képesség növeke-
dése. 
A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos és újsze-
rű mozgásanyagainak elsajátításával. 
A szabadidőben rekreációs céllal végzett fizikai aktivitás iránti pozitív beállítódás foko-
zódása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az évszak-
nak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez 
igazodó fizikai aktivitás 
---------------- 
 falmászás; íjászat, lovaglás,  
nordic-walking,  
---------------- 
Egyéb szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek.  
Két – a helyi tantervben rögzített – lehetséges választás mintáját képző 
aktivitás mozgásműveltségi anyaga: 
Asztalitenisz (folyosón és szabadban felállított asztalon is gyakorolható) 
Nordic Walking (NW) 
------------------------------------- 
Képességfejlesztés 
Az asztalitenisz játékhoz szükséges koordinációs képességek fejlesztése 
játékos gyakorlatokkal, illetve az alapütések technikájának gyakorlásával. 
A láb és a kar gyorserejének fejlesztése, különös tekintettel az asztalite-
nisz sportág igényeire.  
Nordic Walking: Sokoldalú motoros képességfejlesztés (állóképesség, 
erő, koordináció, mozgékonyság, gyorsaság), az NW-alaptechnika gya-
korlásával. A NW időjáráshoz és környezeti feltételekhez igazodó beme-
legítő és nyújtógyakorlatai.  
Játékok, versengések  
------------- 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, formális 

Földrajz:  
időjárási ismeretek, tájékozódás, 
térképhasználat. 
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és informális kertek között űzhető új testedzési formák megismerése, 
jártasság szintű elsajátítása. A szervezet edzettségének, ellenálló- és 
alkalmazkodó képességének fokozása a természeti és környezeti hatá-
sokkal. Az egészséges életmóddal kapcsolatos tudásanyag bővítése, a 
környezettudatos magatartás formálása. Az új sportági mozgásformák 
megismerésével a motoros cselekvésbiztonság növelése, technikailag 
helyes elsajátításukkal a balesetek megelőzése. A technikai gyakorlatok 
káros kivitelezése következményeinek tudatosításával prevenciós isme-
retek átadása. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A pszichomotoros tartalmakhoz tartozó információk az önálló és tudatos 
tanulás, gyakorlás elősegítésére. 
A választott aktivitás kellékei, játék- és versenyszabályai. 
A választott aktivitás helyes kivitelezésével és a testi épségre káros moz-
dulatokkal kapcsolatos ismeretek. Információk az sporteszközökről, 
valamint az évszaknak és időjárásnak megfelelő öltözékről.  
Ismeretek a szabadtéren különböző évszakokban és időjárási körülmé-
nyek között történő sportolás egészségvédő hatásairól.  
A környezetkímélő magatartás főbb kritériumai. 
A rekreáció alapértelmezése, életkori sajátosságai és az életen át tartó 
fizikai aktivitás alapismeretei. 

Kulcsfogalmak/ fogal-
mak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. 

 

 

4. PROGRAMFEJLESZTÉSI CÉLOK - Általános pedagógiai célok 
 

Magyarország bejárható? Mi a válaszunk erre a kérdésre? Nyilván bejárható, de képesek vagyunk-e 

rá. Különösen képesek vagyunk-e vízre szállni, és saját erőnkből belevágni egy vízitúrába? 

A kerettanterv mára elérhető, a fejlesztések a jármódok variációit hozzák létre. A közoktatási környe-

zet tehát felkészült a program befogadására, de annak módja még nem tisztázott. A jelenlegi fejlesz-

tés ezt a lehetőséget fordítja megvalósítható programtervvé. 

Oktatás- és neveléstudományi érvek a tantárgy szükségessége mellett: 

 biztosítja az egészséges életmódra nevelést,  

 lehetővé teszi a szabadidő aktív, testmozgással járó természetben megvalósuló formáit,  

 biztosítja hazánk természeti és kulturális örökségének, épített kincseinek megismerését, an-

nak ökoturisztikai szemléletű bemutatását,  

 közvetetten elősegíti a hazai turizmus népszerűsítését  

 

A program megvalósítása kapcsán megjelennek ökoturisztikai érté-

kek (a tanulás és aktív megismerés igénye, környezetkímélő  és 
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fenntartható életmód, helyi értékek tisztelete), illetve természetbarát értékek (hazaszeretet, aktív 

természetismeret és védelem, közösségi kultúra, szociális érzékenység, önállóság, aktivitás, értékte-

remtés, komplex szemlélet). 

További célja és feladat, hogy egyrészt kiegészítse a természetismeret, biológia, földrajz, testnevelés 

és sportoktatás olyan korszerű tartalmakkal, melyek a hetes órarendi keretekben nem valósíthatók 

meg, másrészt biztosítsa hazánk természeti kincseinek élményszerű megismerését a természetben, 

szabadban eltöltött csoportos tevékenységen keresztül.  

A tantárgy komplex ismeretanyagával hozzájárul az aktív, cselekvő ismeretszerzés megalapozásához, 

elsajátításához. A tantárgy legfőbb feladata, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését és kialakítsa ben-

nük az igényt olyan „értékproduktív” és értékek mentén szervezett, természetben megvalósuló, kör-

nyezetbarát szabadidős tevékenység végzésére, amely során kiemelkedő szerepet kap a testmozgás 

és az ismeretek kreatív feldolgozása.  

A természetben megvalósuló tevékenységek, valamint a természetjárás sokféle nevelési lehetőség 

előtt nyit lehetőséget. jótékony hatása és a közösségi környezet a testi és lelki egészség megőrzése 

szempontjából igen fontos tényezők. Magyarország földrajzi és egyéb adottságai vonzó lehetőséget 

biztosítnak a szabad a vízi turizmusnak.  

 
Pedagógiai célok összefoglalása: 

Érdeklődés felkeltése: 

 szabadban űzhető mozgásformák megismerésére és gyakorlására 

 Magyarország, illetve a lakóhely szűkebb tágabb környezetének megismerésére 

 szabadban való testmozgásra, a szabadidő természeti környezetben történő eltöltésére 

 

Ismeretszerzési folyamatok számbavétele: 

 honismeret 

 természetben űzhető fő mozgásformákkal kapcsolatos ismeretek (eszközök, szabályismeret, 

a szabadban való mozgásformák megismerése gyakorlással 

 ökológiai és a környezetvédelmével kapcsolatos tevékenységek végzése 

 közösségi szabályok ismerete által azok gyakorlása 

 életforma alakítása, a természetben való mozgási lehetőségek által 

 életpálya és a szükséges választott kompetenciák alakítása tervezése 

 művelődési kompetenciák biztosítása 

 civil szervezetek munkájának tisztázása 

 

Ismeretek körének meghatározása: 

 hazánk turisztikai lehetőségei, jármódok szerinti tájértékelés 

 lakóhely környékén található főbb kirándulóhelyek, turisztikai 

látványosságok ismerete 
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 térképolvasás, tájékozódás, útvonaltervezés papír alapú és internet alapú forrásokkal 

 időjáráshoz való alkalmazkodás 

 környezet és tájvédelem 

 élelmiszercsomagolás és az élelmiszer tárolása, öltözködés, hasznos segédeszközök 

 túrafelszerelések és eszközök karbantartása 

 veszélyforrások kezelése: tűzrakás, gombaszedés  

 állatok és növények: megfigyelés módja, veszélyokozás, veszélyelhárítás 

 A szabad levegő és a mozgás egészég megóvó szerepe 

 higiénia, baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás 

 társakkal való együttműködés, a zavaró magatartás, közlekedési szabályok 

 

Tanulói célkompetenciák elérése: 

 figyelem, figyelemmegosztás 

 információkezelés: gyűjtés, csoportosítás, rangsorolás 

 térérzékelés, térlátás 

 tervezés 

 szabályismeret és szabálykövetés, felelősségtudat 

 IKT-kompetenciák 

 szóbeli és írásbeli kommunikáció, szövegértés; vitaképesség, indoklás, érvelés 

 önálló tanulás 

 kondicionális és koordinációs képességek 

 

5. A PROGRAMFEJLESZTÉS PEDAGÓGIAI ELVEI - A helyi pedagógiai 

rendszer fejlesztése, felépítése 
 

A tanulók szabadideje lassan fikcióvá válik. Az iskolai idő, illetve a kiegészítő tudás megszerzése, va-

lamint a sportra fordítandó optimális terhelést /alkalmazkodást kiváltó edzések szükséges ideje alig 

fér bele a napi idejükbe.  

Egy sajátos helyzet alapján új pedagógiai elvek megjelenésének lehetünk tanúi. Például a Turista Tér-

informatikai Rendszer, a Digitális Szabadidő Térkép, amit a Bejárható Magyarország kapcsán a peda-

gógusok tanítani fognak, nem egy esetben a tanulóknak már természetes használatában vannak, 

mielőtt azt megtanulnák a tanórán. 

Mint ahogy a mindennapos testnevelés is része a kerettanterv rendszerének, mégis ennek ellenére  

az intézmények, és a pedagógusok még nem készülhettek fel a tanulók szabadidő-

sportos foglalkoztatására. Az elvi alapok megfogalmazásakor e jelenségeket, 

tendenciákat is igyekszünk figyelembe venni. 
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A Bejárható Magyarország kerettanterv és vízi változata kapcsán megfogalmazódó pedagógiai alapel-

vek az iskolai kereteken túl a tanulók saját tapasztalataira, tevékenységére építve sajátítják el az is-

mereteket. A tevékenykedtető  pedagógiai elvek közös pontja, hogy a tanulói cselekvésre, az önálló 

gondolkodásra és az önreflexió erősítésére helyezik a legfőbb hangsúlyt. A felfedeztető tanulás lé-

nyege, hogy a tanulók számára olyan tanulási környezetet tervez és épít fel, amelyben a tanuló a 

tevékenység aktív részeseként, problémahelyzet megoldása során vesz részt a probléma feltárásá-

ban, az azzal kapcsolatos információgyűjtésben, vizsgálódásban, alternatívák értékelésében, kísérle-

tek tervezésében, modellalkotásban, érvelésben és a társakkal való vitában illetve a megszerzett tu-

dás átadásában.  

Tehát, a felfedeztető tanulásra jellemző, hogy a tananyag, a feladatsorok nem a lexikális ismeretek 

elsajátítását és a mechanikus memória terhelését preferálják, hanem a belátható célokat és a kipró-

bálható, képességfejlesztő tudást.  

A program jellegénél fogva a szabad levegőn való mozgásos feladatokat, mozgásformákat állítja elő-

térbe. Az ismeretek elsajátításánál is a gyakorlatban történő megerősítéseknek van kiemelt jelentő-

sége. 

 

5.1 A Bejárható Magyarország vízi jármód  program pedagógiai alapelvei 
 

5.1.1 Általános alapelvek felsorolása 

 

 tevékenység-centrikusság 

 élet- és életkor-közeliség 

 alkalmazhatóság 

 Önállóságra, kreatív megoldások keresésére való nevelés  

 rendszeresség  

 differenciáltság 

 partnerség 

 
 
5.1.2 A kalandpedagógia (Outward Bound Magyarország alapján) alábbi elemei is fel-

használásra kerülnek 

 

 Személyiségfejlesztés: mentális képességek fejlesztése annak érdekében, hogy az egyes em-

berek jobban megértsék felelősségüket saját maguk, társaik és a társadalom felé. 

 Tapasztalaton keresztül történő tanulás: itt olyan tanulási folyamat, 

mely az átélt szituációkra és az ezt követő értékelésekre épül. Az 

egyes szituációk a képzési céloknak megfelelően vannak fel-

építve, ahol az átélt sikerek és az esetleges kudarcok hasz-
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nos tapasztalatokhoz juttatják a résztvevőket.  

 Környezeti felelősségtudat: A feladatok végrehajtása, a túrák során nagy hangsúlyt fektetünk 

a környezet megóvására, és a környezet iránt érzett felelősségtudat kialakítására.  

 Az OB mozgalom alapértékei közül a BMO ezeket is vállalja: önbizalom, önfelfedezés, csa-

patmunka, kreativitás, környezettudatosság, problémamegoldás, felelősségvállalás. 

 

5.1.3 Biztonságra törekvés 

 

A víziturizmushoz sok indokolatlan félelem kötődik, ezért   a biztonságszemléleti és biztonságtechni-

kai felkészítés talán a legfontosabb terület mind között. 

A vízbiztonság kialakításával kapcsolatban szükséges feladatok: 

1. úszás-szint felmérés uszodában, úszáskorrekció. (célszerű lehet a gyermekeket tudásszint-

jük szerint kategorizálni, akár 100, 200, 500 méter úszást igazoló dokumentummal), tehát le-

hetőséget kellene adni arra, hogy az elégséges szinttől a gyermek tovább tudjon fejlődni 

 

2. elsősegély-nyújtás alapok (van ilyen az anyagban, mégis célszerű lehet a vízi elsősegély-

nyújtás területét külön választani. gyakorlati tapasztalat, hogy a csoportosan bemutatott el-

sősegélynyújtásból a gyermekben nem marad meg annyi információ, mint egy „terepen tör-

ténő, célspecifikus” oktatással 

 

3., úszás nyílt vízen, vízbiztonság-érzés kialakítása. létkérdés lehet, hogy a gyermek felül tud-

jon kerekedni a kialakult pánikhelyzeten, tehát képessé tudjon válni racionális döntések 

meghozatalára 

 

4. önmentési technikák ismerete, azok készség szintű elsajátítása 

 

5. mentési folyamat megismerése, szituációs gyakorlatok. a vízből mentés legfontosabb mo-

mentuma. 

 

6. vízi balesetek  ismerete. ez inkább egy reprezentatív dolog, amely alapján szituációkból is-

meri meg a mentés mechanizmusát. a cél, hogy baleset esetén minden kétséget kizáróan he-

lyesen tudjon döntéseket hozni, amely nem veszélyezteti sem a saját, sem a bajba jutott testi 

épségét 

 

7., szervezetünk működése, életfunkciók, újraélesztés szabályai, elméletben, gyakorlatban 

 

8., mentési eszközök ismerete, használata, illetve egyéb, a termé-

szetben előforduló mentésre alkalmas eszközök 
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9. szituációs gyakorlatok, amelyben az elsősegély-nyújtásban jártas gyermek társai, esetleg 

laikusok segítségével vízből mentési feladatot hajtanak végre. 

 

Fontos pedagógiai elv betartása: 

 

  

Az általános iskolás gyermek közvetlen kontaktos vízimentést nem hajthat végre. 

 

 Az oktatási anyagot viszont úgy kell kialakítani, hogy a gyermek egyéni felszerelésben (mentőmel-

lényben) a parton lévőkkel közösen, utasításokra hajthatnak végre egyes elemeket (pl.: mentőpat-

kó bedobása) a komplex mentési feladat során.  

Ezeket a lehetőségeket viszont mindenhol lehet alkalmazni, és be is kell építeni a gyakorlati órák 

anyagába 

 

5.1.4 A tanuló képesség-fejlesztési tevékenységei 

 

5.1.4.1 célok és feladatok: 

 
A célok és feladatok különböző absztrakciós szinten fogalmazódhatnak meg, és a pedagógiai folyamat 

különböző aspektusaira helyezhetik a hangsúlyt.  Megjelenhetnek tanulásszervezői tevékenység le-

írásaként, megnevezéseként és megfogalmazhatják a fejlesztés érdekében elvégzendő tanulói tevé-

kenységet is. Különleges és kiemelt fejlesztési feladatok azok lehetnek, amelyek az iskolai oktatás 

valamennyi elemét áthatják, elősegítik a tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szem-

léleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését. 

 
Kiemelt célok és feladatok: 

 Természetjárás vízi jármódokkal 

 Vízitúrázási tevékenységek 

 Hazánk természeti környezete 

 A magyar kultúra értékei 

 Környezettudatosság, fenntarthatóság 

 Egyéni és közösségi összefüggésben személyiségfejlődés és szocializáció 

 Együttműködések és kooperáció 

 
A műveltségi területeken átívelő fejlesztési területek, a nevelési célok a kulcskompetenciákkal 
együtt az iskolai oktatás-nevelés valamennyi elemét áthatják, elősegítik a tantárgy-
közi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók 
személyiségének fejlődését 
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5.1.4.2 a kapcsolódó fejlesztési területek 

 

Kiemelt fejlesztési területek: 

 A testi és lelki egészségre nevelés, amely a változatos mozgást igénylő jármódok megismeré-

sével járul hozzá egy egészségesebb társadalom megteremtéséhez 

 Honismereti nevelés, amely azt jelenti, hogy a vízitúrák során ismeri meg a tanuló az orszá-

got, s közben önmagát 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén a hazai tájhoz, a magyar néphez, múltunkhoz és 

jelenünkhöz való kötődés erősödése 

 A környezetvédelem, a környezettudatosság, fenntarthatóság élményszerű és értő érzékelé-

se 

 Másokért való felelősségvállalás, amelynek tudatosítása és gyakorlása pozitívan hat a tanulók 

személyiségfejődésére, a szocializációra 

 Társas kultúra alakulása, megerősödése, a kooperációra való képesség fejlődése 

 Az erkölcsi nevelés, amely jelentős mértékben hozzájárul a személyiség gazdagodásához 

 A tanulás tanítására nevelés, amelynek során a tanulók az ismeretszerzés, ismeretfeldolgozás 

módszereit sajátítják el 

5.1.4.3 az elérendő, alkalmazandó ismeretek 

 
A tanítás és tanulás tantervkészítők által kiválasztott, didaktikailag elrendezett tudásanyaga.  
 
Szintjeinek meghatározása: 

 Tantervi tartalom, amely részletes felsorolás formájában megadja az adott terület, tantárgy leg-

fontosabb adatait, témáit, témaköreit, fogalmait, képleteit, helyneveit, személyeit, műveit, nyelv-

tani szabályait, stb. 

 Olyan tananyagtartalmak, amelyek több téma együttesét, csomópontjait jelentik, összefüggések-

re, kulcsfogalmakra helyezik a hangsúlyt, a közműveltség közvetítése szempontjából relevánsak 
 

 

5.1.4.4 Az értékelés lehetőségei, eszközei a Bejárható Magyarország implementációja során ki-

alakított helyi tanterv alkalmazásakor 

 

Az értékelés eszközei alkalmasak: 

 a tanulók előzetes tudásának diagnosztizálására, 

 a tanulási-tanítási folyamat szabályozásra,  

 a végső eredmények értékelésére, illetve 

 a hatékonyság megállapítására. 
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 Diagnosztikus (felmérő) eszközök  

segítségével fel lehet tárni a tanulók előzetes ismereteit, tanulási szokásait és képességeit 

Jelző, formáló-fejlesztő értékelési eszközök (formatív)  

a tanulók előre haladását jelzik: segítő értékelés közvetlenül a tanuló, illetve a tanulás fejlesztését 

célozza meg. Az értékelés visszajelzést ad a tanulónak arról, hogy hol tart, mit, és milyen további tu-

dásra kell szert tennie.  

 A hangsúly a pozitív értékelésen van, valamint a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárásá-

val is segíti a tanuló önértékelésének kialakulását és fejlődését. 

 

A kritériumok elérésének megállapításához mérő, összegző (szummatív) értékelési eszközöket  lehet 

használni. 

 

A megfigyelés során alkalmazott szóbeli formák mellett az írásbeli és a digitális eszközökkel segített 

szöveges értékelés alkalmazása növeli a tanulás hatékonyságát. 

 

A hatékonyság értékelése érdekében szükség van a háttérváltozók figyelembevételére is: milyen szo-

ciális összetételű, milyen tanulási képességű, induló szintű tanulók esetében milyen mértékben lehe-

tett elérni a program céljait 

 

Rendelkezésre kell álljanak: 

A mérőeszközöknek és az ezek használatához, elemzéséhez, kiértékeléséhez mennyiségi elemzéséhez 

szükséges útmutatók. Az is fontos, hogy milyen a tanulók és a pedagógusok véleménye, attitűdje a 

feldolgozott tananyaggal, a Bejárható Magyarország helyi alkalmazásával szemben. Ezért a tudásmé-

rés eszközei mellett - ennek felmérése érdekében- célszerű kérdőíveket, attitűdskálákat alkalmazni. 

 

Az egyes tanulók tanulási folyamatának elemzése érdekében jól használhatók a tanulási eszközök 

értékelései, elemzései is. 

 

Az értékelés alapját képező információszerzés (ellenőrzés) lehet: szóbeli, írásbeli, tárgyi, mozgásos 

feladatok teljesítése alapján 

 

Újfajta módszertani megoldás a projektek, esettanulmányok és portfóliók értékelése.: tartalmi és 

formai elemeket tartalmazó szempontok alapján. 

 

(forrás: szerk. Falus Iván és mtsai (2012): A pedagógiai rendszer Fejlesztők és felhasználók kézikönyve, 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft 

http://www.educatio.hu/bin/content/tamop311/download/tamop_311/kiadvanyok/ped-

rend_vagojel-nelkul-boritoval.pdf ) 

 

http://www.educatio.hu/bin/content/tamop311/download/tamop_311/kiadvanyok/ped-rend_vagojel-nelkul-boritoval.pdf
http://www.educatio.hu/bin/content/tamop311/download/tamop_311/kiadvanyok/ped-rend_vagojel-nelkul-boritoval.pdf
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6. PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK - Szakmai erőforrások 
 

6.1 A pedagógus kompetenciák szükségességének háttere 
 

A sokféle, változó és gazdagodó értelmezések közül e programban a kompetenciát az alábbiak szerint 

értelmezzük: képesség komplex feladatok adott kontextusban való megoldására. 

A kompetencia a tudás, készségek és attitűdök szerves egysége, amellyel a tanulónak rendelkeznie 

kell ahhoz, hogy a család, az iskola és a társadalom által elvárt feladatait teljesíteni tudja, hogy sze-

mélyiségét kiteljesítse és fejleszthesse. 

A NAT által preferált kulcskompetenciák szinte mindegyike (az idegen nyelvi kommunikáción kívül) 

fejleszthető a Bejárható Magyarország tantárgy által, legyen az anyanyelvi kommunikáció, matemati-

kai kompetencia, természettudományos és technikai kompetencia, digitális kompetencia, szociális és 

állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti 

tudatosság és kifejezőképesség, a hatékony, vagy az önálló tanulás kompetencia. 

Fejlődik a tanulók anyanyelvi kommunikációja, szókincse az új fogalmak megtanulása és használata 

által, a segélykérések, értesítések megtanulása során, a speciális jelrendszerek, a térképjelek és turis-

tajelek mint nonverbális információk adekvát verbális azonosítása által; infokommunikációs képessé-

gük az internetes információszerzések, GPS-használat, e-mail, SMS-írás következtében. Ez utóbbiak a 

digitális kompetenciafejlesztésnek is eszközei, melyek az adott korosztálynak megfelelő módon és 

szinten jelennek meg elosztva mind a négy évfolyamon a fejlesztési követelmények között.  

A természetben, a túrán, a jármódok alkalmazása során elvárt viselkedési szabályok megismerése, a 

közösen, egymásra utalva megélt helyzetek, élmények, a nagytájak komplex turisztikai bemutatása 

során megélt etnikai, vallási sokszínűség, a zarándokút, mint mentális és lelki többletet jelentő sajá-

tos természetjárás lényegének megértetése, az egész tantárgyat átható hazaszeretetre nevelés 

nagymértékben hozzájárul az elvárt szociális és állampolgári kompetenciafejlesztéshez. 

A valóságban és a térképen történő tájékozódás ismeretei feltételezik bizonyos matematikai kompe-

tenciák meglétét és továbbfejlesztését, úgy mint a becslés, nagyítás-kicsinyítés, mérés, mértékegysé-

gek, koordináta-rendszer, vagy az aránypárok ismerete és használata. 

Az időjárási ismeretek, a természet jelenségeinek megfigyelése, az egészségügyi alapismeretek, a 

túraútvonalak természeti környezetének vizsgálata, a fenntarthatóság különböző aspektusainak be-

mutatása, az ember és természet összhangjának felfedeztetése, az egyes jármódok technikai feltét-

eleinek megismerése számos lehetőséget kínál a természettudományos és technikai kompetencia 

fejlesztésére. 

Kiemelt pedagógia feladat a tantárgy keretében az esztétikai nevelés, a 

közvetlen vagy akár a közvetett tapasztaltszerzések során a „szép” 

felfedeztetése a tanulókkal. Tudatosan és következetesen rá kell 
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nevelni a gyerekeket arra, hogy vegyék észre a természet évszakonkénti változásaiban rejlő csodákat, 

az ember alkotta szemet-lelket gyönyörködtető látványosságokat, hallgassák az erdő hangjait, a vizek 

csobogását, a madarak dalát. Törekedjünk arra, hogy „hallják meg a csendet”, és tanítsuk meg azt, 

hogy mit kezdjenek vele. Hívjuk fel a gyerekek figyelmét az illatokra, az eső utáni üdeségre, az őszi 

avar illatára. Beszélgessünk velük ezekről az élményekről, hogy ne csak átéljék, hanem meg is tudják 

fogalmazni érzéseiket. 

A két évfolyamos ciklusok egy-egy, a tanult ismereteket szintetizáló, csoportosan végrehajtandó gya-

korlati jellegű tevékenységgel zárulnak. Az 5–6. évfolyam végén lévő „Játék a természetben” óraszá-

ma szabadon variálható, megosztható, és akár az egyes témakörök lezárásaként is megjelenhet adek-

vát tartalommal 1-1 órában. A túraterv-készítés azonban a 7–8. évfolyam végén, a két ciklus lezárása-

ként megjelenő komplex szintetizáló gyakorlat. Mindkét tevékenység – különösen a tantárgyi ismere-

tek összességét lezáró modul – fejleszti a tanulók kezdeményezőképességét és vállalkozói kompeten-

ciáját. 

Ha a preferált munkaformákat vizsgáljuk, akkor természetesen valamennyi munkaformának helye 

van a programban attól függően, milyen céllal alkalmazza őket a pedagógus. Mivel a Bejárható Ma-

gyarország főleg a motivációs bázis kiépítését szolgálja, és a tanulói aktivitásra épít, ezért a tanulók 

aktivitására épített munkaformákat preferáljuk. Ezen belül a feladatfüggően véletlenszerűen, vagy a 

tanulók képességei, tempója szerint szervezett heterogén kis csoportot, a pármunkát, a támogatott 

egyéni vagy önálló munkát. A frontális megoldásoknak elsősorban a feladat indításakor vagy lezárá-

sakor van helye, esetleg plénumszerű, nagycsoportos eszmecsere formájában. 

 

6.2 Szükséges kompetenciák 
Az eddigiekből is kiderült, hogy elsősorban nem a szaktárgyi végzettség a döntő, hanem a BMO szel-

lemiségét, értékrendjét és sokszínűségét képviselni tudó nyitott, innovatív, természet- és hazaszerető 

pedagógus kell a feladatra. 

Az oktatás neveléshez szükséges kompetenciák rendszere, súlyozott kiemelésekkel: 

Általános (alap) kompetenciák: 

 A tanuló személyiségfejlesztése: komplex személyiségfejlesztés 

 Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése: Csoportfejlesztés és közös-
ségi értékek 

 Szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás integrálása: Szaktudományi, szaktárgyi tudás, 
tantervi tudás 

 A tanulási folyamat szervezése és irányítása: Tanulási környezet biztosítása 

 A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos érté-
kelése: Értékelési formák és módszerek meghatározása, Értékelési esz-
közök megválasztása, készítése 

 Szakmai együttműködés és kommunikáció: Az iskolai élet sze-
replőivel folytatott kooperáció 
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 Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért: Információs műveltség, Kutatás, 
fejlesztés 

 

7 A PROGRAM ALKALMAZÁSA - Elvárások az iskolával szemben  
 

A természetjárás Bejárható Magyarország címen tantárgy lett, négy éven át heti egy órában az alap-

fokú oktatásban az 5-6., ill. 7-8. évfolyamon, a szabadon felhasználható 10%-os órakeret terhére e 

tantárgyat taníthatják. Így e kerettanterv évi 32 órában ad lehetőséget a természetjárás alapjainak 

tanítására és elsajátítására négy éven keresztül. A tantárgy moduláris rendszere lehetővé teszi, hogy 

az iskola horizontálisan, kereszt-tantervként az érintett tantárgyakban jelenítse meg a BMO tantárgy 

céljait, tartalmát. Ekkor az oktatási intézményben nem önálló tantárgyként, hanem tartalomként, és 

főleg szemléletként jelenik meg a „tantárgy” üzenete, elvárt kompetenciái.  

A már említett moduláris felépítés az oktatási intézmények részére segítheti a tanórán kívüli (délutá-

ni, hétvégi…) programok tartalmas megszervezését (pl.: szakkör, tanfolyam, sportkör, szabadidős 

foglalkozás, kirándulás, tanulmányi– és osztálykirándulás, projektnap/projekthét, erdei iskola, tábo-

rozás, stb). Fentiek alapján megjelenhet az intézményben parciálisan, de akár főprofilként is a termé-

szetjárás. Jól alkalmazhatják az alábbi értékeket preferáló iskolák: öko, környezettudatos, hazafias, 

hagyományőrző, egészséges, honismereti, felfedező, aktív, sport, turisztikai, alternatív, innovatív, stb. 

Megfelelő (minimális) jogszabályi változtatás esetén e tantárgy sokat segíthet a mindennapos testne-

veléssel kapcsolatos gondok megoldásában, mint aktív és komplex sportolási lehetőség. A tantárgy 

keretei lehetővé teszik a tantárgyak sokasága közötti koncentrációt, a tanultak speciális szintézisét, 

gyakorlatias alkalmazását, a Világ „egyben”, egységben láttatását. 

A tantárgynak speciális igényei valójában nincsenek, de bizonyos fokú rugalmasságot, innovációt 

igényel a benne résztvevőktől. Az iskolában elsősorban új szemléletként jelenik meg a BMo, mert 

komplexebb, holisztikusabb megközelítést igényel. Elsősorban egy új szemléletként, ezért kihívásként 

jelenik meg a megvalósítók számára, mivel minél komplexebb és holisztikusabb megközelítést kíván e 

tantárgy v. program. Ezért talán, de nem kizárólagosan, egy földrajz tanár alkalmas elsősorban e 

munka vezetésére, megvalósítására, mert tudománya, tantárgya egyszerre természet- és társadalom 

(reál- és humán?) szempontú. Az szerencsés, ha a tananyag átadója rendelkezik turis-

ta/természetbarát ismeretekkel és gyakorlattal. (Túravezetői képzés, vizsga és gyakorlat.) 

Talán az egyetlen igazi újdonság a BMO kapcsán a gyakorlati/terepi foglalkozások nagyobb arányú 

igénye. Ez nem csak azt jelenti, hogy az épp érintett osztályok lesznek többet a természetben, hanem 

ideális esetben azt is, hogy az intézmény értékrendjében megjelenik, és gyakorolják is a honismeret, 

természetjárás különböző formáit: tantárgy, szakkör, túracsoport, szakosztály, SE, 

osztálykirándulás, táborozás, vándortábor, erdei iskola… Így azok a megvaló-

sító iskolák lesznek előnyben, ahol természetjárás értékrendje már be-

épült a tantestület szakmai kultúrájába, esetleg már meg is jelent az 

intézményi dokumentumokban (Pedagógiai-nevelési program, 
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helyi tantervek…) és a gyakorlatokban is működnek már elemei. 

Lehetőleg azok az iskolák vállalják a BMO bevezetését, amelyek számára nem kihívás az megfogalma-

zódó társadalmi, szakmai és pedagógiai követelmények sora: 

 a zárt kódoktól a nyitott kódok irányába 

  a merev diszciplinaritástól a komplex multidiszciplinaritású szerveződés irányába 

  a teljességre törekvő enciklopédizmustól a kulcskoncepciókra építés irányába 

  a homogenizálódástól a tudás pluralizálódása felé 

  az ismeretközpontúságtól a képesség hangsúlyosabb kezelése felé 

  az elvont diszciplináris racionalitástól a pragmatikus racionalitás irányába 

  a diszciplinárisan zárt rendszertől a nyitott - részben környezet- és gyermekfüggő 

  rendszer irányába 

 a természet értékeinek nagyobb súlya 

 új tartalmi körök (pl. informatika) megjelenése 

 a kereszttantervi (cross-curricurális) témák (kommunikáció, egészségvédelem, környezetkul-
túra) hangsúlyosabb megjelenése. 

 

8 A PROGRAM FENNTARTHATÓSÁGA 
 
A program jövője az alábbiakon múlik: 

 az elkészült kerettanterv minősége 

 a tantárgyat támogató nevelési-oktatási program megvalósítása, a támogató rendszer kiépí-
tése és működtetése 

 az iskolák nyitottsága és lehetősége a program magvalósítására 

 minél több szövetséges bevonása a programba 

 társadalmi igény a program nyújtotta értékekre 
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9 A PROGRAMFEJLESZTÉS ÖSSZEGZÉSE  
 

A Bejárható Magyarország kerettanterv vízi jármód orientációjú változatának bevezetése felmenő 

rendszerben valósítható meg. 

A kerettantervhez az iskola helyi kerettantervet készít, amelyhez az iskola felhasználhatja a tartalom-

fejlesztés során készített tematikát, és a módszertani fejlesztés során elkészített tanári kézikönyve-

ket, az innovatív pedagógiai módszerek elemzéseit, valamint az egyes ajánlott jó gyakorlatokat. 

A kifejlesztett szakmai dokumentumok, feladatgyűjtemények, kidolgozott óratervi minták alapján – a 

helyi viszonyoknak és az intézmény helyi pedagógiai programjának megfelelően – a helyi tanmenetek 

és óratervek dolgozhatók ki. 

A Bejárható Magyarország kerettanterv, különösen annak vízi orientációjú változata jó terepet bizto-

sít a különböző oktatásszervezési megoldások kitapasztalásához, bevezetéséhez. 

Kiemelésre érdemes ebben a témakörben: 

 az egésznapos iskolai oktatás-nevelés szervezési forma bevezetésének megfontolása,  

 mint ahogy a tömbösített tanórák lehetősége,  

 a témahetek tervezése, 

 a modulokban történő tananyag-feldolgozás, 

 az erdei iskola lehetősége, 

 a sávos órarend kialakítása, 

 a nívócsoportos (pl.: jármódok) bontások, és a differenciálás lehetősége és az átjárhatóság bizto-

sítása, 

 illetve a külső erőforrások és szakértelem bevonásával való bővítése az iskolai repertoárnak és a 

különböző szolgáltatások körének. 

A program megvalósításához készült pedagógus-továbbképzési szakmai koncepció és terv, illetve a 

terv alapján fejlesztett tematika, az elvégzett pedagógus PILOT dokumentációja , az innovációs fej-

lesztési ajánlások  is jól felhasználhatók a helyi fejlesztésekhez. Ugyancsak hasznos lehetnek az iskolai 

PILOT esettanulmányai és dokumentációja is. 

 

A 2012-ben kiadott Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési területekhez, kulcskompe-

tenciákhoz, műveltségi területekhez kapcsolódóan, az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2. 

melléklete (módosítva a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 3. mellékletének megfelelően) tartalmazza 

az iskolafokozatokra kiadott kerettanterveket. 

Ebben a dokumentumban jelenik meg az 5-8. évfolyamokra alkalmazható 

kerettanterv is, amelyben megtalálhatók az egyes tantárgyakra, mű-

veltségi területekre érvényes célok, ismeretek, fejlesztési követel-
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mények és kapcsolódási pontok. 

Többek között itt jelent meg a Bejárható Magyarország kerettanterv is, amelynek az implementációja 

során, a TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 azonosító számú kiemelt projekt keretében mód nyílt a jármód 

specifikus kutatásra, tartalmi és módszertani fejlesztésre, a fejlesztett produktumok PILOT kipróbálá-

sára is.  

A kerettantervi lehetőségek ismeretében, valamint a kutatás során a fókuszcsoportos és egyéni, illet-

ve az innovatív pedagógiai módszereket és jó gyakorlatokat kereső interjúk során előtérbe kerültek 

más műveltségterületek anyagai is. Így a testnevelés és sport műveltségi terület, mind a négy Bejár-

ható Magyarország kerettantervre is érvényes évfolyamain lehetőséget biztosít az iskolák számára, - 

ami egyúttal kötelezettséget, elvárást is jelent, az un. „Alternatív környezetben űzhető sportok” meg-

ismerésére és beépítésére az iskolai pedagógiai folyamatokba. Ez a tematikai egység a négy évfolya-

mon összesen 46+54=100 óra tervezésére ad lehetőséget,amely egyúttal előírás is. 

A Bejárható Magyarország bevezetésével, a vizes jármóddal történő természetjárás anyaga a testne-

velés tantervben is rögzített, így mind a két kerettanterv helyi tanterveiben tervezhető azonosságo-

kat tartalmaz, így azok tényleges választási lehetőségét adó aktivitások. Vagyis mind a két kerettan-

tervben találhatunk az egyes mozgásműveltségi anyagokra példákat és lehetőségeket. 

 

Közös tartalmak lehetnek: 

 szabadidőben jól hasznosítható vizes jármóddal történő természetjárás 

 aktív részvétel szabad térben, különböző időjárási viszonyok között végzett tevékenységek-
ben 

 a szervezet edzettségének növelés, a terhelések tervezése, a szenzitivitás figyelembe vételé-
vel 

 a természettel való pozitív beállítódások erősítése 

 az egészséges életmód iránti igény elérése 

 a szabadban végzett testedzés jelentőségével, valamint a személyi és környezeti tisztasággal 
kapcsolatos ismeretek bővítése 

 alternatív környezetben végzett tevékenységek viselkedési magatartási normáinak megisme-
rése és betartása 

A helyi infrastrukturális feltételek függvényében a választott tartalmak és tematikák kialakíthatók, 
bővíthetők és tervezhetők. 
 
Az összefüggésekben való gondolkodás új lehetősége  a természettudományok, a Bejárható Magyar-
ország és a testnevelés tantárgyaknak, saját műveltségi területeiknek. Talán ebben az összefüggési 
rendszerben közös fogalomként jelölhetjük meg a környezettudatosságot, valamint az iskolai peda-
gógiai tevékenységek sorát, amelyben sok esetben nem a műveltségi terület tananyagtar-
talma, hanem az iskolai nevelési, személyiség-fejlesztési folyamatok az irány-
adóak. Ide tartozóan kell megemlíteni a tehetséggondozással járó kiemelt 
folyamatokat is, hiszen ezek a tantárgyak mind hozzájárulhatnak, együtt 
különösen segíthetik a speciális képességekkel rendelkező tanulók 
kiugrasztását, mint ahogy a felzárkóztatást igénylők számára is a 
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szükséges támogatások megadását. 
 

A Bejárható Magyarország kerettantervi implementáció, az egyes jármódokra kifejlesztett változatok, 

a vízparti településeken pedig kiemelten a vízi jármódok vonatkozásában a következő folyamatban 

foglalható össze 

 műhelymunka keretein belül horizontális, akár intézményeket is összekötő szakmai há-
lózat kiépítése és működtetése 

 helyi egyeztetést az intézményi órarendekben és tantárgyfelosztásokban, amennyiben 
van lehetőség a szakemberek kapacitásainak elosztására 

 sávos órarendek kialakítása annak érdekében, hogy az évfolyamok szintjén bázis és 
sportági csoportokat lehessen kialakítani, hogy a terheléseket differenciálni lehessen és 
az „utazó”, speciálisan felkészült szakemberek minél több csoporthoz eljuthassanak, 
órarendjükbe betaníthassanak 

 a hagyományos és a kerettantervekben eddig a heti 2 és 3 heti óraszámra beállított 
mozgásismeretek integrálása az edzéselvű programba 

 kistérségekben, nagyobb települések iskolahálózatában történő együttműködések, 
sportági profilok kialakítása 

 nagy tartalmi és területfejlesztési projektek összefüggésbe hozása az iskolai oktatással, 
a tananyagok tartalmaival, a környezetvédelemmel, a nemzetközi vonatkozásokkal és az 
egészségneveléssel, a sport általi neveléssel, az idegenforgalommal és a minőségi ver-
senysport-utánpótlás kiválasztásával, alapszintű felkészítésével 

 a műhelymunka során a hosszú távú fejlesztési koncepció szakember utánpótlásának 
belső biztosítása a helyben szervezett továbbképzések és a felsőoktatással kialakítandó 
kapcsolatok felhasználásával 

 egyeztetést a mindennapos testnevelésben együttműködő résztvevők között, különö-
sen az infrastruktúra tervezett használatában, a programok tartalmainak kidolgozásá-
ban 
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Ajánlott főbb programcélok és szervezeti struktúrák, modellek, alkalmazási területek: 
 

 Tömbösített órakeret 

 Témahét 

 Erdei iskolák 

 Modelliskolák, módszertani központok, víziturisztikai központok, kikötők 

 Közoktatásban, közfeladat ellátását támogató sportegyesületek, sportági szakszövetsé-
gek, szakértői csoportok 

 Településfejlesztések, nagy és kiemelt fejlesztési projektek, különböző erőforrások el-
érése és felkészítése 

 Az Európai Unió Duna-stratégia (EUDRS) keretei között – a kapcsolódó, idegenforgalom, 
egészségsport, vízi túrázás felkészítő és befogadó szintjeinek helyzetbe hozása az iskolai 
oktatás és nevelés programjai által. 
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