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Bevezetés 

 
Összegző kutatás-fejlesztési jelentésünk az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

(OFI) megbízásából a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Köznevelési 

reformok operatív megvalósítása" című, TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 

azonosítószámú kiemelt projekt keretében megvalósuló, a Bejárható Magyarország 

Kerettanterv implementációjához kapcsolódóan, annak bevezetéséhez, helyi 

alkalmazásához gyalogos jármód fókusszal című projekthez készült.  

Jelentésünk tartalmazza a munkánk során alkalmazott módszereket, a kapott 

eredmények összegző értékelését, az általunk levont következtetéseket és 

javaslatokat.  

 

A jelentés elkészítéséhez felhasználtuk a kutatás-fejlesztési tervet, a 

helyzetelemzést, a tartalmi, - és módszertani fejlesztés, az iskolai kipróbálás, és a 

pedagógus továbbképzési program dokumentumait.  

 

A tartalmi-módszertani fejlesztések és a tanár-továbbképzési programok 

kidolgozásának megalapozása érdekében empirikus kvalitatív és kvantitatív 

módszerekkel kutatást végeztünk.  

Munkánk során elemeztük a hazai szakirodalmat, mellyel többek között bemutattuk a 

jármód beágyazottságát és történetiségét a magyar társadalomba, illetve kitekintést 

is végeztünk nemzetközi jó gyakorlatok bemutatásával. 

 

A háttérmunka kellően megalapozta további munkánkat. Összeállítottuk a 

gyakorlatban is kipróbált pedagógus továbbképzési program tervét, az iskolai 

kipróbálás dokumentációját, összegyűjtöttük a jó gyakorlatokat, innovatív pedagógiai 

módszereket, elkészítettük a tanári kézikönyvet tematika szerinti óravázlatokkal, 

illetve az 5–8. osztályosok számára összeállított, évfolyamonként 25 feladatot 

tartalmazó feladatlapot.  
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Háttér kutatás eredményeinek összegző értékelése 

 

Munkánk első lépéseként feldolgoztuk a témához kapcsolódó szakirodalmat. 

Ezzel egyrészt a kutatás-fejlesztés során kidolgozandó tartalmi és módszertani, 

illetve továbbképzési innováció hátterét rajzoltuk meg, másrészt a 

dokumentumelemzés további kutatási elemekhez (kérdőíves vizsgálat) adott tartalmi 

és módszertani támpontokat, harmadrészt a jó gyakorlatok összegyűjtésével 

kívántuk segíteni a tartalmi fejlesztés hatékonyságát és hasznosságát.  

Feldolgoztuk a természetjárás történetét, a természetjáráshoz kapcsolódó 

fogalmakat, a természetjárás formáit, fajtáit, összegyűjtöttük a nemzetközi jó 

gyakorlatokat, a BMO bevezetésének jogszabályait, definiáltuk a funkcionális 

táplálkozást, illetve kapcsolatot kerestünk a meteorológia és a természetjárás között.  

A feldolgozott témákat fel tudtuk használni a tanári kézikönyv összeállításához, és a 

pedagógus továbbképzési program tervhez.  

A feldolgozott szakirodalom után online kérdőív segítségével egyidejűlegkérdeztük 

meg a 3 célcsoportot, amelynek tagjai tankerület vezetőkből, és 

intézményvezetőkből, pedagógusokból és 5 –8 osztályos tanulókból álltak.  

A kutatás fejlesztési terv tervezésekor a tankerület-vezetőket elsőként szerettük 

volna elérni, az ő szakértelmükre támaszkodva kívántuk volna kialakítani a 

kutatásunk későbbi lépéseit, ezért ennek a célcsoportnak előzetesen 

fókuszcsoportos interjús beszélgetést terveztünk. Mivel a projekt időhatárai, továbbá 

a tanév vége és a nyári szünet még a KLIK szakembereit is elérhetetlenné tette 

személyesen, az idő szűkében a kivitelezés elakadt, így a tankerület-vezetőket és az 

intézményvezetőket is elektronikusan, strukturált kérdéssorral kerestük fel.  

1. táblázat: A tankerület-, és intézményvezetők válaszainak összegző értékelése  
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Célcsoport 

 

 

Tankerület vezetők: 23 fő 

Intézményvezetők: 93 fő 

Pedagógusok: 5 fő 

Célcsoport neme 

 

 

Férfi: 43 fő 

Nő: 84 fő 

 

Célcsoport életkora 

 

 

31 – 40 éves: 7 fő 

41 – 50 éves: 49 fő 

51 – 60 éves: 64 fő 

61 év feletti: 2 fő 

Sportolási szokásaik 

 

Igen: 73 fő 

Nem: 48 fő 

 

Természetjáró tevékenység 

végzése 

 

Igen: 53 fő 

Nem: 68 fő 

 

A legkönnyebben bevezethető 

jármód 

Gyalogos jármód: 85 fő 

Kerékpáros jármód: 76 fő 

Lovas jármód: 6 fő 

Kajak – kenu jármód: 8 fő 

Vitorlás jármód: 1 fő 

A legérdekesebb jármód Gyalogos jármód: 13 fő 

Kerékpáros jármód: 31 fő 

Lovas jármód: 41 fő 

Kajak – kenu jármód: 19 fő 

Vitorlás jármód: 19 fő 
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A 121 válasz (23 tankerület vezető, 5 pedagógus, 93 intézményvezető) feldolgozása 

során azt kaptuk, hogy a vizsgálatban résztvevők érdeklődést mutatnak a BMO 

kerettanterv bevezetése iránt. Többen is jó kezdeményezésnek tartják, de nagy az 

egyetértés abban, hogy ez csak jól átgondolt módon lehet, hiszen nem látják ennek 

finanszírozását. A gyerekek és a pedagógusok is leterheltek, ennek megoldása 

feltétlenül szükséges. Tehát anyagi támogatással, a pedagógusok felkészítésével, 

megfelelő időkeret kialakításával (óraszám) oldható meg a BMO kerettanterv 

bevezetése. 

A vélemények megegyeztek abban is, hogy a gyalogos és a kerékpáros jármód 

bevezetése lenne a legkönnyebben kivitelezhető az iskolákban. A többi jármód 

valószínűleg érdekesebb lehet a gyerekeknek, épp azért, mert nehezen elérhető a 

legtöbb intézmény számára. Költségesek, megfelelő szakembert és megfelelő 

környezeti feltételeket igényelnek.  

A gyalogos jármód ezzel szemben nem igényel technikai felszerelést, nem igényel 

speciális technikai ismeretet és tudást. Természetes mozgásra épít – ráadásul a láb 

mindig kéznél van. Továbbá olcsó, elérhető a hátrányos helyzetű tanulókat 

foglalkoztató iskolákban, és vidéki, falusi intézményekben egyaránt.  

A pedagógusoknak szánt, szintén online kérdőív összeállításánál arra 

törekedtünk, hogy felmérjük a témával kapcsolatos attitűdöket, véleményeket, 

gondolatokat, továbbá, hogy az oktatási intézmények körében végzett kutatásunkkal 

képet kapjunk a magyarországi természetjáráshoz, túrázáshoz köthető, működő 

gyakorlatokról. Nem titkolt, mégis kimondatlan célunk volt, hogy talán a strukturált 

interjú válaszadóiban felmerülő további kérdések felkeltik érdeklődésüket a téma 

iránt, vagy a program további elemei iránt (pl. a pedagógusképzés, és a program 

kipróbálása iránt) s ezzel együtt a Bejárható Magyarország Program, illetve az ehhez 

kapcsolódó kerettanterv is nagyobb ismertségre, elismertségre, népszerűségre tesz 

majd szert.  

2. táblázat: A pedagógusok válaszainak összegző értékelése 
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A célcsoport neme Férfi: 30 fő 

Nő: 165 fő 

A célcsoport életkora 31 év alatti: 6 fő 

31 – 40 év: 37 fő  

41 – 50 év: 86 fő 

51 – 60 év: 62 fő 

61 év felett: 4 fő 

A pedagógusok által tanított 

tantárgyak 

Testnevelés: 40 fő 

Földrajz: 22 fő 

Matematika: 30 fő 

Biológia: 17 fő 

Idegen nyelv: 29 fő 

Természetismeret: 19 fő 

Tanító: 45 fő 

Történelem: 20 fő 

Magyar: 33 fő 

Technika: 11 fő 

Sportolási szokásiak Igen: 127 fő 

Nem: 68 fő 

A BMO tanítási hajlandósága Igen: 120 fő 

Nem: 75 fő 

Melyik jármód tanítására készülne fel 

leginkább 

Gyalogos jármód: 117 fő 

Kerékpáros jármód: 59 fő 

Lovas jármód: 6 fő 
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Kajak – kenu jármód: 9 fő 

Vitorlás jármód: 4 fő 

A BMO bevezetéséhez szükséges 

feltételek megléte 

Szakember, lelkes pedagógus: 71 fő 

Az iskola környezete: 28 fő 

Minden feltétel adott: 19 fő 

Nem tudom: 23 fő 

Semmilyen feltétel nincs meg: 18 fő 

Tárgyi feltételek: 11 fő 

Aktív diákok: 11 fő 

 

A mintába bekerült 198 pedagógus közül 195 válasza volt értékelhető – szerintük a 

gyalogos jármódhoz több iskolának megvan a megfelelő szakembere, lelkes 

munkatársa. Sok esetben az iskola környezete is megfelelő. Az oktatáshoz (121 

válaszadóból 48) a tájékozódás fejlesztését tartja a legfontosabb kompetenciának,  

41 az állóképességet, fizikai erőnlétet. A térkép ismerete (19 fő) a digitális 

helymeghatározó eszközök ismerete (17 fő), a természet ismerete (8 fő), és a 

kitartás (7 fő) jelent meg a leggyakrabban a válaszokban.  

A mindennapos testnevelés bevezetése számos iskolának jelent infrastrukturális 

problémát. A megkérdezett intézmények esetében fele-fele arányban állnak 

rendelkezésre az infrastrukturális feltételek. Az iskolák 40%-a a hiányosságokat 

megpróbálja segítséggel megoldani. Feltételezzük, hogy a terembérlést, újabb 

mozgásformák beiktatását anyagi és személyi feltételek hiánya miatt több iskola nem 

tudja vállalni. 

Úgy véljük, hogy a BMO bevezetése segítség lehet a probléma megoldásában. A 

szabadban végezhető gyalogtúra tehermentesíthetné az iskola testnevelésre szánt 

termeit.  

Ahogy azt a tankerület-, és intézményvezetők is megfogalmazták, a program 

oktatása kapcsán felmerülő problémák a pedagógusok szerint is a diákok és a 
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pedagógusok leterheltségében keresendők, illetve az iskolák anyagi feltételeinek 

hiányában. 

A pedagógusok többsége érdeklődne a Bejárható Magyarország oktatása iránt – 

közülük 60% a gyalogos jármód iránt – ha ezek a feltételek biztosítva lennének 

(óraszám, megfelelő anyagi háttér).  

Harmadik célcsoportunk az ország iskoláinak 5 –8 osztályos tanulói voltak. 

Összesen 520 diák (online kérdőívben adott) válaszát dolgoztuk fel. Vizsgálatunk 

elsődleges célja az eddigi létező gyakorlatok alkalmazhatóságának, 

hatásmechanizmusainak feltárása volt, illetve a tanulók azon kompetenciáinak 

feltérképezése, melyek a BMO teljes egészéhez kapcsolódhatnak. Kérdéseinkkel 

képet akartunk kapni a diákok öt jármód iránti érdeklődéséről, hajlandóságáról. Úgy 

véltük, hogy a Bejárható Magyarország Kerettanterv bevezetése elképzelhetetlen a 

tanulók igényeinek, témával kapcsolatos tapasztalatainak, élményeinek feltárása 

nélkül. 

3. táblázat: A tanulók válaszainak összegző értékelése 

Célcsoport 5. osztály: 154 fő 

6. osztály: 121 fő 

7. osztály: 148 fő 

8. osztály: 95 fő 

Egyéb: 2 fő 

A diákok véleménye a természetjáró 

túrát vezető tanár szakjáról 

Osztályfőnök: 82 fő 

Testnevelő tanár: 13 fő 

Földrajz tanár: 138 fő 

Biológia tanár: 236 fő 

Történelem tanár: 3 fő 

Igazgató: 6 fő 

Egyéb: 30 fő (természetismeret tanár, 
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rajz..) 

Kompetenciák megléte a BMO-hoz Képesség a túrázáshoz: 442 fő 

Képesség a tájékozódáshoz: 269 fő 

Képesség a digitális eszközök 

használatához: 300 fő 

Képesség az északi irány 

meghatározásához: 232 fő 

Úszás képesség: 298 fő 

Képesség a kajakozáshoz: 167 fő 

Képesség a kenuzáshoz: 188 fő 

Képesség a navigációs rendszer 

használatához: 282 fő 

Vitorlás vezetői képesség: 148 fő 

Képesség a vitorláson való utasítások 

végrehajtásához: 125 fő 

Képesség a kerékpározáshoz: 401 fő 

A KRESZ ismerete: 385 fő 

Képesség a lóháton közlekedéshez: 

158 fő 

Az egyes jármódok iránti érdeklődés 

1–5-ig tartó skálán, 1 – a legnagyobb 

hajlandóság 

 

Gyalogos:  

 

 

 

 

1: 112 fő 

2: 102 fő 

3: 79 fő 

4: 82 fő 

5: 145 fő 
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Kerékpáros:  

 

Lovas:  

 

 

Kajak – kenu: 

 

 

Vitorlás: 

1: 122 fő 

2: 113 fő 

3: 143 fő 

4: 78 fő 

5: 64 fő 

1: 128 fő 

2: 100 fő 

3: 85 fő 

4: 100 fő 

5: 107 fő 

 

1: 65 fő 

2: 116 fő 

3: 125 fő 

4: 145 fő 

5: 69 fő 

 

1: 93 fő 

2: 89 fő 

3: 88 fő 

4: 115 fő 

5: 135 fő 

 

Az eredmények minket igazoltak. A gyerekek nyitottak a jármódokra, mindegyik 

megjelent az érdeklődésük fókuszában. A statisztika szerint a kerékpáros, a lovas és 

a gyalogos jármódban vennének részt legszívesebben.  

Annak ellenére, hogy a felmérésünkben résztvevők többsége szüleikkel, barátaikkal, 

iskolai keretek között osztálytársaikkal már túrázott gyalogosan, mégis szívesen 

venne részt további természetjáró túrán, mert a kérdőív alátámasztja, hogy a 
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természet szeretete, a természet „hangja”, a növény-, és állatvilág, szinte minden 

gyermeket csodálattal tölt el. 

A diákok több mint fele tud térkép és iránytű segítségével tájékozódni, ismerik a 

digitális helymeghatározó eszközöket, és ugyanekkora arányban képesek 

tájékozódni mindenezek hiányában is. Úgy véljük, hogy az úgynevezett „Z” 

Generáció, azaz a vizsgálatunkban szereplő korosztály valóban kiváló érzékkel 

rendelkezik a digitális eszközök használatához.  

A kérdőív számunkra pozitív visszajelzése az volt, hogy a tanulók téma iránti kellő 

lelkesedése megvan, így a már meglévő ismereteikre, kíváncsiságukra, 

tudásvágyukra, illetve természetszeretetükre egyértelműen lehet és kell is alapozni.  

 

Az empirikus kutatás nem titkolt célja volt, hogy felhívja a megkérdezettek 

figyelmét a Bejárható Magyarország Programra, különösen annak a gyalogos 

jármódot érintő részére. Így maga a kutatás is a programmal kapcsolatos 

kommunikáció és PR részévé vált.  

A 3 célcsoportunk tagjainak zöme nyitott volt, érdeklődött a BMO iránt. A gyerekeket 

a mindennapokban nehezen elérhető jármódok érdekelték, mint a lovas és a vizes, 

de a gyalogos és kerékpáros jármód is hasonló érdeklődést váltott ki bennük. Ezt 

támasztja alá a pedagógusok válaszai is, miszerint az iskolákban a gyalogos jármód 

bevezetése lenne a legkönnyebb, de szerintük a gyerekeket inkább a vizes és lovas 

jármód érdekelné, épp az előbb említett okok miatt.   

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

új szemléletre és az ismeretek befogadására, erős szakmai támogatás és motiváció 

kell ahhoz, hogy ténylegesen eljussanak a program valamilyen formában történő 

bevezetéséhez. A természetjárás és a túrázás mára az idősebb szakember 

generáció sajátja. Ha nem lesz szervezett továbbképzés (innovatív technológiai 

eszközökkel megerősítve) a pedagógusok számára, nem valósul meg az 

implementáció gyakorlati támogatása, akkor a nyugdíjazással együtt a sok értékes 

tapasztalat és lelkesedés is kivonul az iskolákból.  
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A szakértői vélemények szerint az implementáció akkor lesz sikeres, ha „felülről” 

megfelelő támogatást kap (pl. kommunikáció, infrastruktúra, jogi környezet, anyagi 

támogatás). Továbbá ha sikerül megtalálni a kulcsembereket az iskolákban, akik 

megfelelően motiváltak, ha sikerül bevonni olyan külső szakembert, aki segíti a 

pedagógiai munkát, és nem utolsósorban, ha sikerül felkelteni az igényt, a 

szükségletet a természetjárás iskolai bevezetése iránt.  

A BMO gyalogos jármód sikerességének elsődleges záloga, ha a tradicionálisan 

működő természetjáró, és túrázó tevékenység összekapcsolódhat a mai Z generáció 

internetes és virtuális igényeivel.  

A rendelkezésre álló szakirodalmak, háttérirodalmak hiányos és kevés volta, régi, 

mai tartalmakat nélkülöző kiadványok állnak rendelkezésre, szükséges lenne e 

tartalmak felfrissítésére és új szempontból, új tartalmakkal való megtöltésére is. 

 

A helyzetelemzés legfontosabb tapasztalatai  

 

A BMO sikeres implementációjának egyik kulcselemét képező érdeklődő 

pedagógusok, intézményvezetők és fenntartók jórészt rendelkezésre állnak, nyitottak 

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

jellemzői komolyan meghatározzák a korábbi tapasztalatok meglétét és az 

érdeklődés mértékét.  

 A kutatásból az is jól látszott, hogy a pedagógusok leterheltek, ezért ha 

nyitottak is az új szemlélet, ismeretek befogadására, erős szakmai támogatás 

és motiváció kell ahhoz, hogy ténylegesen eljussanak a program valamilyen 

formában történő bevezetéséhez. A természetjárás és a túrázás mára az 

idősebb szakember- generáció sajátja. Ha nem lesz szervezett továbbképzés 

(innovatív technológiai eszközökkel megerősítve) a pedagógusok számára, 

nem valósul meg az implementáció gyakorlati támogatása, akkor a 

nyugdíjazással együtt a sok értékes tapasztalat és lelkesedés is kivonul az 

iskolákból.  
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 A program sikeres bevezetésének második legfontosabb eleme a BMO-ról 

való széles körű tájékoztatás, hiszen annak ismertsége jelenleg meglehetősen 

alacsony, komoly információhiány mutatkozik e téren mind a szakmai 

szereplők, mind az iskolák részéről. Az ismeretszerzés legfőbb forrása az 

internet lehet, amit szívesen használ a pedagógusok háromnegyede. Emellett 

azonban a hálózatos tanulás, az egymás jó gyakorlatainak átvétele, a 

tapasztalatok megosztása is kulcskérdés az információk áramoltatásában. Ezt 

a tényt a pedagógus-továbbképzések kialakításakor, illetve a tartalmi 

fejlesztések implementációja során mindenképpen figyelembe kell venni. 

 

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

BMO gyalogos jármód iskolai bevezetésének alapvető feltétele a megfelelő 

technikai eszközpark, felszerelés kialakítása. Az elektronikus és digitális 

helymeghatározó, lépésszámláló eszközök, továbbá a digitális térképek 

applikációs elérése. Az intézmény- és tankerület-vezetők kiemelték az anyagi 

és eszköztámogatások fontosságát a BMO bevezethetőségénél.  

 Mind a pedagógus mind a tankerület és intézményvezetők válaszaiban nagy 

hangsúlyt kapott a BMO implementációjához szükséges megfelelő időkeret 

megléte vagy hiánya. Jól látható, hogy a korábban természetjáró, túra 

szakosztályt működtető iskolák egyfajta helyzeti előnyt tudnak magukénak.  

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

tartják természetjárásra kompetensnek, míg a testnevelőt (2,6%) tudja 

elképzelni a BMO gyalogos jármódjának képviselőjeként. 

 A mindennapos testnevelés óra megítélése ebből a szempontból 

szemléletmód kérdése. Van, akinek eszébe sem jutott integrálni a gyalogos 

programot ebbe a tantárgyba, sőt, előfordul, hogy egyenesen akadálynak 

tekintik a mindennapos testnevelést a sikeres bevezetésben (nincs több idő a 

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

testnevelés szakos tanárokra kell bízni ezt a tevékenységet, mely udvari 



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

  Az út, ami adja magát! 
 

 

15 

programként a tornaterem hiányát is képes ellensúlyozni. Az is nyilvánvaló, 

hogy a 10 százalékos szabad órakeret nem igazi lehetőség a BMO 

bevezetésére, hiszen nagy a verseny a szakos tanárok között a szabad 

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

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

tantárgyakon átívelő megoldások (egész napos iskola, nyári tábor, kirándulás) 

keretei között tudják elképzelni a BMO gyalogos jármódhoz kötődő tananyag 

sikeres bevezetését. Ez azt jelenti, hogy a tartalmi és módszertani fejlesztések 

során modulokat érdemes kidolgozni, amelyek a legkülönfélébb tanulási 

helyzetekben, különféle időkeretekben egymásra építhetők, önmagukban és 

egységként is kezelhetők.  

 

 A pedagógusok, intézményvezetők és fenntartók döntő többsége elsősorban a 

testi-lelki egészségre nevelést tartotta a BMO legfontosabb küldetésének, 

aminek része az egészséges életmód, mozgás, stressz-kezelés, táplálkozás. 

A természet és az épített környezet megismerése, valamint a kapcsolódás 

más programokhoz hasonlóan nagy arányban bizonyult fontosnak. A 

pedagógusok fele a Digitális Szabadidő Térkép és a Természetjárók 

Térinformatikai Rendszerének megismertetését is lényegesnek tartotta a 

programon keresztül. Hangsúlyos elvárás volt még a BMO tartalmával 

kapcsolatban a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó tananyagok megjelenése 

is.   

 

 A tartalmi fejlesztések alapozhatnak egyrészt azokra a nagy hagyományokkal 

rendelkező programokra, amelyek megtalálhatóak a hazai irodalmakban és 

szakirodalmakban (cserkészet és úttörő mozgalom, a természetjáró 

jelvényszerző mozgalmak…), továbbá a magyarországi természetjárás 

kultúrtörténeti beágyazottságára. Nem hagyhatóak figyelmen kívül azok a 

szigetszerűen megjelent, egy-két évig működő programok sem, melyek a 
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természetjárás, túrázás és tájékozódás iskolai programokba való 

megjelenítésében nyilvánultak meg. 

 

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

érdemes figyelembe venni: 

 

• Összevont tananyagban oktatják a közlekedést (erdei iskola, egészségre 

nevelés, környezeti nevelés, IKT eszközök használata közben, más koncepciókba 

ágyazva). A természetjárás komplex tudás, melynek oktatásába más tantárgyak 

anyagát is érdemes involválni. 

• Tanári továbbképzések szükségessége egyértelmű, hiszen feladatuk sokrétű.  

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

útvonaltervezők, GPS használata, különböző honlapok és speciális természetjáró 

fórumok megismertetése) elengedhetetlen a XXI századi tanulók eléréséhez. 

• A jó gyakorlatok külső szakember bevonásának fontosságát hangsúlyozzák 

(MTSZ, szakszövetségek, civil szervezetek, szakértők), hiszen a koncentrációt és a 

motivációt is serkenti a változatos előadásmód, a sokszínű tapasztalat. 

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

nevelés során. 

• A szülők támogatásának fontossága megkerülhetetlen új tantervi anyag 

bevezetésénél, különösen a BMO gyakorlat és tapasztalat orientált, élménydús 

megközelítése miatt. 

• Pályázati igény mutatkozik a Bejárható Magyarország gyalogos jármód 

bevezetéséhez kapcsolódóan, eszközbeszerzésre és tanári képzésekre.  

• A jó gyakorlatok egy része tömbösített keretek között oktatott túrázási 

ismeretek, erdei iskola, nyári tábor, rendhagyó osztálykirándulások, témanapok, 

rendhagyó napközik és szakkörök keretében. 
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• Intézményi népszerűség növekedését is okozhatja a BMO bevezetése, hiszen 

az iskolai jó közérzet és elégedettség mind a szülőkben, mind a gyermekekben 

összekapcsolódik a különleges, hasznos programokon való részvétellel. 

• Minden jó gyakorlatra jellemző, hogy az intézményi adottságok 

figyelembevételével alakították ki oktatási programjukat. A változatos szociokulturális 

háttér miatt különösen fontos a tananyag célcsoportra irányuló kialakítása. Ezt a 

sokszínűséget a jó gyakorlatok is szemléltetik (például egyes iskolákban 

légiközlekedési ismereteket oktatnak, máshol alapvető higiéniai ismeretekről tartanak 

órákat – fodrász, kozmetikus segítségével – ugyanazon az évfolyamon). 

• A fokozatosság és az életkori sajátosságok figyelembevételére szinte minden 

jó gyakorlat programkidolgozói szempontként utaltak. 

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

nevelés, sikerélményt hozhat az iskolai keretek között ritkán eredményes gyerekek 

számára is. Lehetőség adódik az érdeklődési körük megismerésére és egyéni 

sikerterületeik feltérképezésére. 

• A jó gyakorlatok leírásában változatos pedagógiai eszközöket mutattak be az 

iskolák a gyalogos jármód alkalmazására. Ezek érdeme, hogy szinte minden jó 

gyakorlat kitér az összes kompetenciaterületre, így komplex fejlesztést nyújt a 

gyermekek számára. 

• A természetjárás remek alkalom a csoportos munkakultúra, a csapatszellem 

és a közösségépítés erősítésére. A jó gyakorlatok többsége csoportos tevékenységet 

is tartalmazott. 

 

A BMO gyalogos jármód tartalmi fejlesztéseinek sikeres iskolai bevezetéséhez erős 

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

és a szakértők szerint. A válaszadók döntő többsége alapvetően módszertani 

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

formák közül a harmadik legfontosabb a pedagógus-továbbképzés, a jó gyakorlatok 
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rendelkezésre állása, de felvetődött az egész társadalom, a szülők és a diákok 

szemléletváltása is, mint szükséges feltétel.  

 

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

megfelelő támogatást kap (pl. kommunikáció, infrastruktúra, jogi környezet, anyagi 

támogatás), ha sikerül megtalálni a kulcsembereket az iskolákban, akik eléggé 

motiváltak és képesek hatni a tantestületre, továbbá, ha sikerül bevonni olyan külső 

szakembert, aki segíti a pedagógiai munkát, és nem utolsósorban, ha sikerül 

felkelteni az igényt, a szükségletet a természetjárás iskolai bevezetése iránt.  

A BMO gyalogos jármód sikerességének elsődleges záloga, ha a tradicionálisan 

működő természetjáró, és túrázó tevékenység összekapcsolódhat a mai Z generáció 

internetes és virtuális igényeivel… 

Összességében a kutatás eredményeként megállapítható, hogy szükség van a BMO 

gyalogos jármód bevezetésére a köznevelésbe, hogy az alapvető tájékozódási 

kompetenciákat elsajátítsák a tanulók. Továbbá a rendelkezésre álló szakirodalmak, 

háttérirodalmak hiányos és kevés volta, régi, mai tartalmakat nélkülöző kiadványok 

állnak rendelkezésre. Szükséges e tartalmak felfrissítése és új szempontból, új 

tartalmakkal való megtöltése is, ezt vállalja a Bejárható Magyarország Program, mind 

a pedagógusok, mind pedig a diákok számára. 

 

 

A pedagógus – továbbképzési program   

 

A pedagógusoknak készített kérdőív tartalmazta a pedagógus – továbbképzési 

programba való bekapcsolódás iránti hajlandóság felmérését is.1 A továbbiakban 

azokat kerestük fel, akik a válaszaik szerint szívesen részt vennének a programban. 

A felkeresett pedagógusok zöme az idő rövidsége miatt visszamondta a részvételt.  

                                           
1 A felmérés részletei az 1. függelékben olvashatók. 
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A továbbképzési program célja az volt, hogy a második önálló képzési szakaszban 

(általános iskola felső tagozat) oktató-nevelő pedagógusok (a tanított szakjuktól 

függetlenül) szakmailag felkészültté váljanak a Bejárható Magyarország kerettantervi 

kompetenciáinak elsajátítására és elsajátíttatására: 

 az ismeretek (a tanulási-tanítási tartalom és a módszertan) megszerzésére, 

amelynek eredményeként a pedagógusok meg tudják tervezni a tantárgy 

bevezetésének folyamatát, illetve magát a tanítási-tanulási folyamatot,  

 a készségek és képességek fejlesztésére, amely a gyalogos jármódhoz 

kapcsolódó ismereteknek a gyakorlatban való alkalmazására készíti fel a 

pedagógusokat, 

 a készségek és képességek fejlesztésére, amely a továbbképzés során 

elsajátított ismereteknek a tanulók számára történő közvetítéséhez szükséges 

a tanítási-nevelési folyamatba ágyazottan, 

 az attitűdök kialakítására és/vagy elmélyítésére, megerősítésére, amely a 

Nemzeti alaptantervben megfogalmazott, a tantárgyhoz kapcsolódó 

kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési területek – nevelési célok 

szükségességének el- és befogadására készít fel. 

 

A pilot óraszáma:  

A pilot egy 60 órás, akkreditációra előkészített pedagógus-továbbképzés 48 órára 

kidolgozott programjának a kipróbálása volt. A képzés teljes óraszámának 80%-a 

valósult meg, a fennmaradó 12 óra tervezéséhez a pilot tapasztalatait és értékelését 

kívánja felhasználni a továbbképzés kidolgozója a minőségirányítás alapelve, a 

PDCA logika szerint. A kipróbálás értékelése alapján várhatóan módosulni fog a 

továbbképzési program időbeosztása annak alapján, hogy melyik szakmai tartalomra 

és munkaformára kell nagyobb hangsúlyt helyezni tágabb időkeret biztosításával is. 

Ezzel is biztosítható, hogy a továbbképzési innováció megalapozott módon, a 

célcsoport igényeinek megfelelően, a kerettantervi célokkal összhangban valósuljon 

meg. 
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A megtartott 48 órából 20 óra valósult meg kontakt (jelenléti) nap formájában, 28 óra 

pedig e-learning módon. Az arányokon való változtatás szintén a pilot tapasztalataitól 

és az értékeléstől függ. Az Oktatási Hivatal tájékoztatója alapján a Pedagógus-

továbbképzési Akkreditációs Testület határozata szerint amennyiben a 

továbbképzési idő több mint felében távoktatási formában tanul a résztvevő, akkor az 

akkreditációra benyújtott tananyagot távoktatói űrlapon kell feltölteni, és a távoktató 

pedagógus-továbbképzési programok tervezéséhez című tájékoztató alapján kell 

előkészíteni az akkreditációra a továbbképzés dokumentációját. A pilot ezt az 

oktatási arányt valósította meg a kipróbálás során, de a fennmaradó 12 órának a 

pilotra épülő tervezése ezen is változtathat. 

 

A pilot időpontja: 2015. augusztus 24−25. (10−10 óra) 

Az e-learning képzések időpontja: 

2015. augusztus 31.− szeptember 4. 

 

A pilot helyszíne: 2015. augusztus 24−25.: Kőszeg, Írottkő Hotel 

    9730 Kőszeg, Fő tér 4. (gyakorlat) 

 

Résztvevők: 8 fő pedagógus. 

 

A csoport a Szent Márton zarándokút Szombathely−Kőszeg szakaszán végighaladva 

ismerkedett meg a gyakorlatban a gyalogos jármód tanításához szükséges 

ismeretekkel. 

A pilot sem ismeretanyagában, sem képességelvárásaiban nem volt 

tantárgyspecifikus, illetve olyan tartalmi elemeket foglalt magában, amelyek 

újdonságot jelenthettek bármelyik tantárgyat tanító pedagógus számára is. Ezzel 

megvalósította azt az igényt, amely szerint a továbbképzésnek újszerűnek és a 

tanított szaktól függetlennek kell lennie a képzési cél, a tartalom és a módszerek 

tekintetében egyaránt. 
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Összességében látható volt, hogy nagyon sokféle indíttatásból jelentkeztek a 

pedagógusok a továbbképzésre, de mindenki kiemelte, hogy a túrázás, kirándulás 

volt az a hívószó, amelyik befolyásolta a jelentkezésüket.  

A továbbképzés a tematikájában meg is valósította a kiemelt projektben folyó 

fejlesztésnek azt az átfogó célkitűzését, hogy azokat a köznevelési intézményeket 

támogassa szakmai módszertani segítséggel, amelyek a Bejárható Magyarország 

tantárgyat kizárólag gyalogosan kívánják bevezetni, illetve a gyalogtúrázást a többi 

jármódnál hangsúlyosabban tervezik feldolgozni. Ez természetesen nem zárja ki 

annak a lehetőségét sem, hogy azok a pedagógusok is felkészüljenek a 

továbbképzésen a tantárgy bevezetésére, akik olyan intézmény tanárai, amelyik a 

gyalogos természetjárást a többi jármóddal együttesen kívánja megjeleníteni. 

 

 

4. táblázat: A pedagógus – továbbképzés tematikájának összegzése 

1. nap 2. nap 

1. blokk: Elmélet: A túrázáshoz 

szükséges felszerelések összegyűjtése 

és funkciójuk meghatározása, valamint 

térképjelek elméleti feldolgozása 

csoportos munkaformában 

(véletlenszerűen kialakított, 

hagyományos, kétszer négy fős 

csoportban). 

4.    blokk A gyalogos túrázás és 

túravezetés elmélete és gyakorlata, 

pályázatírás. 

 

 

2. blokk: Elmélet: Tájékozódási 

alapismeretek, térképfajták, és tájolók, a 

térkép tájolásának módja, a térkép és 

turistajelzések, a túrára történő indulás 

5. blokk: Gyakorlat: páros 

munkaformában kellett a különböző 

feladatokat 10−10 perc alatt 

megoldaniuk egy nyomtatott, papír 
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előtti legfontosabb teendők: a 

felszerelések átvizsgálása, táplálkozás 

és folyadékpótlás.   

alapú feladatlapon 

- pozitív domborzati formák 

felismerése, 

- ellenőrző pontok megtalálása 

térképen szöveges leírás 

alapján. 

 

3. Blokk: Gyakorlat:  

- Szombathelyet Kőszeggel összekötő 

Szent Márton zarándokúton különböző 

feladatokkal: az érintett vallási és 

kulturális értékek bemutatatása, terepen 

elhelyezett tárgyak megtalálása térkép 

segítségével, 

- gecaching - „geo” ládák megtalálása.  

 

6. blokk: Nordic Walking elmélet, 

gyakorlat. 

A képzést lezáró elméleti és gyakorlati vizsga 

 

A pilotban a pedagógusoknak elküldött e-learning tananyag a következő tematikus 

egységekhez kapcsolódó linkeket tartalmazta, ahonnan a tematikus egységekhez 

tartozó ismeretek letölthetők voltak: 

 Hazánk, Magyarország (motiválás Magyarország értékeinek felfedezésére, 

országismeret általában); 

 Nemzeti értékeink bemutatása (alapvető történelmi, földrajzi, természetrajzi 

ismeretek Magyarországról, lakókörnyezetünk és hazánk főbb természeti 

nevezetességei, hungarikumok és nemzeti értéktár, nemzeti parkok, 

világörökségek); 

 Nagytájaink komplex bemutatása (a nagytájak nyújtotta természeti, gazdasági 

és kulturális adottságok a kerékpáros jármód túráin, a turisztikai régiók); 
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 Túraútvonalak, túraközpontok (gyalogos túracélok megismerése példákkal, 

kiemelkedő értékű természeti és kultúrtörténeti értékek bemutatásával, 

zarándokutak, tematikus utak, kerékpáros túraútvonalak, túramozgalmak); 

 A túraútvonalak természeti környezete – élővilág, társulások, természeti 

környezet, természetvédelem (az ökoturizmus elmélete és hazai helyzete, az 

élő és élettelen természet, környezet- és természetvédelem, épített 

környezetünk); 

 Tereptan, térképismeret, tájékozódás, turistajelzések (tájékozódási képesség 

fejlesztése; az öt jármódhoz tartozó térképfajták megismerése és 

használatának a gyakorlása, a terepen történő biztonságos mozgás 

gyakorlása, a domborzati idomok ábrázolása, a térképjelek, a turistautak 

jelzései, a tájékozódás, mérések térképen és terepen, a túratervezést segítő 

online térképek); 

 Túraterv, túrakiírás, túranapló készítése; 

 Szervezetek, túravezetők, szolgáltatások (a gyalogos jármód országos és 

helyi szervezeteinek megismerése, szakmai folyóiratok, kiadványok, a 

gyalogos túravezető tanfolyam tematikája); 

 Gyakorlati tanácsok túraszervezéshez: felkészülés a túrára (menetrendek, 

túrafelszerelés, ruházat); 

 Táborozási alapismeretek; 

 Egészségügyi alapismeretek, megelőzés, baleset-megelőzés, segítségnyújtás 

(turista egészségtan, a természetjárás tízparancsolata; ehető, gyógyító és 

mérgező növények, a gyalogos jármód hatása az egészségre; 

 Az ellenőrző feladat. 

További kiegészítő szakmai anyagok: 

A kiegészítő szakmai anyagok a második jelenléti napokon elhangzott előadások 

vázlatai voltak: 

 Terep, térkép, tájékozódás (a terep, a domborzat, a domborzatábrázolás, a 

térkép általában, a térképi jelek, a szintvonalak, a méretarány, a térképi 
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műveletek, a tájékozódás, a turistajelek, a beforgatás, az iránymeghatározás 

és az álláspont); 

 A túravezető (a túravezető-képzés, a túravezetés általános ismeretei, a terepi 

túravezető, a túravezetés mestersége, kézikönyvek, turista létesítmények 

stb.); 

 A túravezetés (a tervezéstől a közös élmények feldolgozásáig, a túravezető 

feladatai, a tervezés, a marketing, ajánlott felszerelés, a túra levezetése, 

utómunkák, túraútvonal-választás, a túraeszköz) elmélete mindegyik jármódra 

alkalmazva. 

 

A továbbképzésre jelentkező 3 általános iskolában tanító pedagógusok szívesen 

vettek részt a programban és szívesen vennének részt a Bejárható Magyarország 

tantárgy implementációja részeként az egyéb programelemek pilot megvalósításában 

is, valamint be is vezetnék a BMO tantárgyat. Ehhez vártak szakmai segítséget a 

továbbképzéstől és a projektben elkészült anyagok nyilvánosságra kerülésével, 

szabad felhasználhatóságával. A káldi – egervölgyi iskola testnevelőtanárának célja 

kollégáival közösen a túrázás elterjesztése a településen. Kollégája vizsgázott 

túravezető, évek óta iskolai hagyományként szervez gyalogtúrákat, több 

magyarországi tájegységet többször is végigjárt már a tanítványaival, és mivel a 

jelenlegi szabályozás lehetővé teszi a Bejárható Magyarország kerettantervvel a 

tantárgy tanórai bevezetését is gyalogos fókusszal (némi kenuzással fűszerezve) 

szeretnék tanítani a tantárgyat az iskolájukban. A hittantanár a zarándokturizmust 

szeretné a felekezeti iskolájában tantárggyá tenni, mert fontosnak tartja, hogy a 

diákok a hittel ne csak az iskolapadban találkozzanak.  

A soproni testnevelés szakos tanárok egyetemen tanítanak, ahol a hallgatók kötelező 

táboraiban (turisztikai tábor) jól használhatók a Bejárható Magyarország tantárgy 

keretében elsajátítható ismeretek, egyre nagyobb az igény a hallgatók részéről is 

arra, hogy megtanuljanak térképen tájékozódni, ismerjék az erdőt, a természetet, és 

ennek segítségével a későbbiekben ők is tábort, illetve túrákat vezethessenek.  
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A szombathelyi csoport homogénnek tekinthető abból a szempontból, hogy minden 

tagja kapcsolatban volt a túrázással, sőt túrákat is vezettek már mindannyian. 

Említették, hogy személyes érdeklődési körüket érinti a továbbképzés témája, 

fejleszteni szeretnék az elméleti tudásukat is a túrázással, térképismerettel 

kapcsolatban, illetve a túraszervezéshez várnak gyakorlati tanácsokat, módszertani 

segítséget. Többen voltak közülük túravezetők, akik évek óta szerveznek iskolai 

túrákat, nyári táborokat a tanítványaiknak.   

A pedagógusok tehát kellően motiváltak voltak a program iránt. A továbbképzés 

elméleti és gyakorlati programját jól hasznosíthatónak ítélték meg. Az alkalmazott 

módszereket megfelelőnek tartották, az oktatók felkészültségét, szaktudását 

kiválónak.  

 

A program kipróbálása után, az eddigi munkák segítségével történt meg a 

pedagógusképzés részletes program-tervének kidolgozása.  

 

Osztályban történt kipróbálást dokumentáló esettanulmányok 

 

A pilotban részt vevő 3 pedagógust kértük fel, hogy saját iskolájukban 45 perces 

órát (testnevelés, hittan, 2 természetismeret2) tanítsanak a gyalogos jármódhoz 

kapcsolódó témára építve.  

Az 5. osztályosok természetismeret órájának célja a különböző térképfajták 

használatának gyakorlása, a jármód fogalmának kialakítása volt. A 6. osztályban a 

tanult ismeretek felidézése, bővítése, IKT eszközök használata, vizuális információ 

megértetése, közösségfejlesztés, testmozgás, egészséges életmódra nevelés, 

épített és természeti kincsek megismerése. A hittan óra a 8. osztályban valósult meg. 

Célja a zarándoklat fogalmának megismerése, értelmezése volt. A Szent Márton 

útvonal kapcsán a Bejárható Magyarország Programba való betekintés. A 

                                           
2 Lásd 2. és 3. függeléket. 
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testnevelés óra a 7– 8 osztályosokkal történt, akik a tájékozódással kapcsolatos 

mozgásos feladatokkal foglalkoztak.  

Reflexiók: A pedagógusok mind a négy esetben egyértelműen azt nyilatkozták, hogy 

a tanulók nyitottak voltak az új ismeretekre. A feladatokat szívesen végezték. 

Sikerélményhez jutottak. A természetismeret órán örömmel dolgoztak a tantermen 

kívül. A közösségi munka pozitív irányba fejlődött. A testnevelés órán a térkép 

segítségével történő tájékozódás, a „kincskeresés” izgalommal töltötte el a 

gyerekeket. A pedagógus szerint a továbbiakban is használni fogják ezt a fajta 

tananyagot, kisebb, nagyobb túrák szervezését tervezik. 

A tanórák esetében egy negatívum érkezett, miszerint kevés volt a GPS, érdekesebb 

lett volna, ha mindenki önállóan tudta volna kézbe venni, használni.  

A BMO programhoz kapcsolódó témák tehát jól használhatók az iskolában. A 

pedagógusok újszerű dolgok alkalmazásával, vagy a tanult ismeretek bővítésével 

változatos, a tanulók számára érdekes órát tudtak tartani.  

 

Innovatív pedagógiai módszerek 

 

A dokumentum célja, hogy bemutassa, a gyalogos jármóddal kapcsolatbanmilyen 

innovatív pedagógiai módszerekre nyílik lehetőség. A módszereket három csoportba 

rendeztük annak függvényében, hogy azzal milyen területeket céloztunk meg. Így az 

alábbi rendszer szerint minden évfolyamon találtunk módszert: 

1. Kapcsolatok: a tanulók egymás között, a tanár – diák, és az egyes tantárgyak 

közötti kapcsolatokra építhető feladatok. 

2. Hagyományok: népi, társadalmi stb. hagyományra építenek, amik meghatározzák 

az adott régiót. 

3. Modern technológiák: napjaink digitális eszközeivel kiegészített természetjárás. 
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Innovatív módszerek az 5. osztályban: 

- Természetjárók Térinformatikai Rendszere; 

- BMP adventi naptár; 

- Saját tanösvény; 

- Magyar regék turistatérképek alapján. 

 

Innovatív módszerek a 6. osztály számára 

- Történelem turistatérképen; 

- Zarándoklatok, önismereti túrák; 

- Magyar Természetjáró Szövetség applikációi; 

- Településünk híressége emléktúra szervezése. 

 

Innovatív módszerek a 7. osztály számára 

- Önkéntesség; 

- „Hazánk híressége” éjszakai vadles-túra szervezése; 

- Jelvény rendszer; 

- Szer – Túra. 

 

Innovatív módszerek a 8. osztályban 

- Erdei sportok; 

- Vitaestek; 

- Műszaki kultúra; 

- Bejárható Magyarország játék. 

 

A módszerek megalkotásakor különös hangsúlyt fektettünk arra, hogy legyenek 

olyan lehetőségek melyek a diákok kooperációjával oldhatók meg. Ugyanakkor 

fontosnak tartottuk olyan lehetőségek feltárását is, melyek a hagyományos tantermi 

kereteken kívül zajlanak, és így a tudás mellett élményekkel is gazdagítják a 
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tanulókat. A módszerek többsége olyan, melyek esetében csak egyszer kell 

kidolgozni a hozzá kapcsolódó anyagokat, utána minden évfolyamon továbbvihetők, 

vagy fejleszthetők, ezzel a későbbiek során tehermentesíthetők a pedagógusok. 

Egyes esetekben a tanintézményeken kívüli szervezetek bevonására is tettünk 

javaslatot, ez ugyan róhat többletterhet a szervezés kapcsán a pedagógusra, de 

előnye, hogy ezeken keresztül magas szakmai színvonalon történhet a tudásátadás, 

valamint a diákok gyakorlati oldalról is láthatják az egyes területekhez tartozó 

megvalósító intézményeket.  

A felsorolt módszerek önmagukban is megvalósíthatók, ugyanakkor a pedagógusok 

számára kiindulási alapot is jelenthetnek egy-egy osztályra szabott feladat 

megvalósításakor. Fontos kiemelni, hogy a felsorolt módszerek így szabadon 

továbbfejleszthetők az iskola és a pedagógus lehetőségeinek függvényében. 

Ahogy a bevezetőben is említettük a cél az, hogy a Bejárható Magyarország 

Programra vonatkozó tananyag átadja a megfelelő ismeretet és szemléletet attól 

függetlenül, hogy az adott tanintézménynek milyen anyagi lehetőségei vannak ennek 

megoldására. 

 

 

 

Tanári kézikönyv 

Közoktatásunkból nagyon hiányzik egy olyan tantárgy, „ahol a világ összeáll”, 

vagyis nem humán- és reálmegközelítésű tantárgyakat, hanem ezeket (részben) 

szintetizáló, mindkét területből merítkező ismereteket használunk a valós élet 

számára. Ez lehet a Bejárható Magyarország. 

A Bejárható Magyarország tantárgy fő célja hazánk összetett, ökoturisztikai 

szemléletű, sajátos nézőpontból való bemutatása és a természetjárás 

népszerűsítése. A tantárgy komplex ismeretanyagával hozzájárul a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott köznevelési feladatok megvalósításához, a kiemelt 
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nevelési célok eléréshez, az aktív, cselekvő ismeretszerzés megalapozásához, 

elsajátításához.  

A természetjárás olyan mozgásforma, mely a fokozatosság és mértéktartás elvét 

betartva életkorra való tekintet nélkül szinte mindenki számára gyakorolható és 

elérhető tevékenység. Az egész testet intenzíven megmozgató szabad levegőn 

végzett mozgás, a napfény jótékony hatása és a közösségi környezet a testi és lelki 

egészség megőrzése szempontjából igen fontos tényezők. 

A tantárgy konkrét céljai: kíváncsiság felkeltése, igényteremtés, ismeretszerzés (hon- 

és normaismeret stb.), szokások megalapozása (szabad levegőn való mozgás, 

környezet óvása), kompetenciafejlesztés, a témában érintett civil szervezetek 

érdeklődésének felkeltése, együttműködési hajlandóságuk megnyerése.  

A BMO program pedagógiai alapelvei: tevékenység-centrikusság, élet -, és életkor 

közeliség, alkalmazhatóság, rendszeresség, önállóságra, kreatív megoldások 

keresésére való nevelés, differenciáltság, partnerség. 

A tananyag a következő területekhez kapcsolható: magyar nyelv és irodalom, 

matematika, ember és társadalom, erkölcstan, ember és természet, fizika, földünk - 

környezetünk, informatika, életvitel, testnevelés és sport. 

 

Ezek ismeretében állítottuk össze a 144 óra tematikus egységeit a kerettantervben. A 

tematikus egységek után óraszámra lebontva határoztuk meg az egyes órák oktatási 

céljait, tantervi követelményeit, a javasolt munkaformákat, módszereket, illetve a 

pedagógusok munkáját megkönnyítő elérhető szakirodalmat, internetes oldalakat. 

 

A tárgyat tanórai keretek között kiválóan lehet tanítani, kiegészítve például terepi 

tevékenységgel vagy túraszakkörrel. 

Hiszen e tantárgy – jellegéből fakadóan – erősen igényli a gyakorlati, terepi 

programokat. A Bejárható Magyarország tantárgy akkor éri el leghatékonyabban a 

kitűzött céljait, ha az ismeretszerzés és az ismeretek rögzítése élményszerűen, igény 

szerint a terepen, gyakorlati tapasztalatok útján történik. Alkalmas lehet erre egy-egy 
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projekthét vagy erdei iskolai program, de kreatív megközelítéssel, a tanulók önálló 

tevékenységére, aktivitására építve a hagyományos tanórai keretek között is 

tartalmas és teljes értékű élménnyel gazdagíthatók a gyermekek. Számtalan 

gyakorlati feladat megvalósítható az egy, esetleg dupla tanórára tervezett 

foglalkozáson. Optimális esetben a gyakorlati tevékenységek sok formája együttesen 

segíti a tanultak aktív, cselekvő megerősítését. Ezért javasolt, hogy azok a 

tudáselemek, amelyek terepen hatékonyabban épülnek be, jelenjenek meg tanórán 

kívüli tevékenységekben is, sportkör, szakkör vagy akár osztálykirándulás, nyári 

tábor stb. formájában. 

A diákoknak összeállított feladatgyűjtemény évfolyamonként 25 gyakorlatot 

tartalmaz, melyek a gyalogos jármód elsajátítását segítik. Hangsúlyozzuk, hogy bár a 

munkafüzet papír alapú, fontosnak tartanánk, hogy digitális változatban is elérhető 

legyen. A mai generáció a digitális világban nő fel, véleményünk és tapasztalatunk 

szerint számukra az új technikával való feladatmegoldás érdekesebb lehet.   

 

 

 

 

 

Összefoglaló, következtetések, megállapítások 

 

Munkánk során, a Bejárható Magyarország tantárgy köznevelési intézményekbe 

való bevezetésének szakmai, módszertani előkészítését, megvalósításához 

szükséges tanulási-tanítási folyamathoz kapcsolódó tartalomfejlesztést, a tanulás-

tanítás módszertanát és eszközrendszerét, a pedagógus továbbképzési program 

kifejlesztését és pilotját valósítottuk meg. 

A BMO tantárgy bevezetése mellett az alábbi tények szólnak: 
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1. diákok érdeklődése, kíváncsisága: 

A diákok érdeklődésére, kíváncsiságára lehet építeni. A tájékozódás digitális 

eszközökkel a mostani  Z generációnak épp testhez álló. Bár szívesen játszanak az 

interneten különböző eszközökkel, a természet szeretete, a természetjárás, az 

állatok tisztelete csodálattal tölti el őket.  

 

2. pedagógusok érdeklődése: 

A pedagógusok többsége (61,5%) szívesen tanítaná a BMO programot. A 

jármódok közül leginkább a gyalogost (60%). A tantárgy bevezetéséhez a többség 

szerint lelkes pedagógusok, szakemberek megléte kell, ilyen pedagógusok sok 

iskolában fellelhetők. Több estben az iskola környezete is alkalmas a tantárgy 

oktatásához.  

3. tankerület vezetők, intézményvezetők támogatása: 

A kutatásban részt vevő vezetők a gyalogos és kerékpáros jármód bevezetését 

tartják a legkönnyebben megoldhatónak az iskolákban, könnyű elérhetősége miatt. 

4. a gyalogos jármód felhasználhatósága széleskörű – nordic walking, 

geocashing stb., 

5. nem igényel technikai felszerelést, mint a többi jármód, 

6. nem igényel speciális technikai ismereteket és tudást, 

7. természetes mozgásra épít, 

8. olcsó,  

9. elérhető minden iskolában (hátrányos helyzetű, falusi stb.). 

 

A BMO bevezetésének hátrányai: 

1. a diákok és a pedagógusok leterheltsége,  

2. anyagi finanszírozottság hiánya (szegények az iskolák), 

3. a rendelkezésre álló szakirodalom elavult, 
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A projektben elkészített dokumentumaink segítségével a köznevelési intézmények 

vélhetően be tudják illeszteni a tantárgyat a pedagógiai programjukba, a 

pedagógusok meg tudják tervezni a tantárgy bevezetésének folyamatát, illetve magát 

a tanítás - tanulási folyamatot. Az esettanulmányok és jó gyakorlatok a pedagógusok 

számára jól adaptálhatók.   

Fontos azonban kiemelni, hogy a BMO beágyazódásához komplex programra lenne 

szükség, melyben a turizmus, a PR, a gazdaság stb.. együttesen van jelen. Szükség 

lenne túra útvonalak, és nemzetközi színvonalon kialakított természetjáró útvonalak 

fejlesztésére, menedékházak építésére, több program szervezésére és intenzív 

kommunikációra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Függelék 

 
 

I. Függelék: Az elégedettségmérő kérdőívek értékelése 
 

1.1. A kontaktnapok elégedettségmérő kérdőíveinek az értékelése 
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A 20 óra jelenléti képzés végén az összes résztvevő megkapta az elégedettségmérő 

kérdőívet, a 8 kiosztott kérdőívből 8 érkezett vissza az oktatóhoz. Egy kérdőíven 

csak az ötös skála szerinti értékelés szerepelt.  

 

A zárt végű kérdésekre adott válaszok 

A kérdések többsége zárt végű volt, a lehetséges válaszok X-szel történő jelölését 

és/vagy aláhúzását igényelte. Az ötös skála szerinti értékelésnél az 1 jelentette az 

alacsony, az 5 a magas értéket. A kérdőívet két nyílt végű kérdés zárta, amelyek a 

továbbképzés erősségeire és gyengeségeire kérdeztek rá. 

Az alábbi táblázat tartalmazza a kérdőívekre érkezett értékelések számszerű adatait. 

 

A továbbképzési program tartalmára vonatkozó kérdések 
(1 = nem megfelelő; 5 = kiváló) 

 

Mennyire felelt meg az oktatás az Ön korábbi elvárásainak? Összes 
válasz 

Átlag 

1 2 3 4 5   

   3 5 8 4,625 

Gyengébb, mint 
amire számítottam. 

Erre 
számítottam. 

Jobb, mint amire 
számítottam. 

 

  

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?   

1 2 3 4 5   

   1 7 8 4,875 

Teljes 
mértékben 
újszerű 
információkat 
kaptam a 
továbbképzés 
során. 

Többnyire 
újszerű 
információkat 
kaptam a 
továbbképzés 
során. 

Nem nagyon 
kaptam újszerű 
információkat. 

Egyáltalán 
nem kaptam 
újszerű 
információkat. 

  

1 7   8  

Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának a 
megítélése? 

  

1 2 3 4 5   

   1 7 21 4,875 

Teljes 
mértékben 
hasznosítható a 

Többnyire 
elégedett 
voltam. 

Nem voltam 
maradéktalanul 
elégedett. 

Nem voltam 
elégedett. 
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gyakorlatban a 
továbbképzésen 
megszerzett 
tudás. 

8    8  

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?   

1 2 3 4 5   

   1 7 8 4,875 

Teljes 
mértékben 
megfelelőek 
voltak. 

Többnyire 
megfelelőek 
voltak. 

Nem voltak 
maradéktalanul 
megfelelőek. 

Nem voltak 
megfelelőek. 

  

1 7   8  

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?   

1 2 3 4 5   

    8 8 5,0 

Igen, teljesíthetőek voltak Nem voltak teljesíthetőek   

8  8  

Megfelelő volt-e az ismeretek záró ellenőrzésének módja?   

1 2 3 4 5   

   3 5 8 4,625 

Igen Nem    

5 3 8  

Hogyan ítéli meg az oktató/tréner munkáját, szaktudását?   

1 2 3 4 5   

    8 8 5 

Teljes 
mértékben 
elégedett 
voltam az 
oktató(k) 
munkájával, 
szaktudásával. 

Többnyire 
elégedett 
voltam. 

Nem voltam 
maradéktalanul 
elégedett. 

Nem voltam 
elégedett az 
oktató(k) 
munkájával, 
szaktudásával. 

  

8    8  

A továbbképzési program tárgyi-technikai feltételei 
(1 = nem megfelelő; 5 = kiváló) 

 

Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, 
eszközök, segédletek, kötelező irodalom)? 

  

1 2 3 4 5   

    8 8 5 

Alacsony szintű Megfelelő Jó Kiváló   

  1 7 8  
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Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?   

1 2 3 4 5   

    8 8 5 

Alacsony szintű Megfelelő Jó Kiváló   

  1 7 8  

3. táblázat: A jelenléti képzés elégedettségmérő kérdőívének a zárt végű kérdéseire 
adott válaszok 

 

A táblázat tanulságai közül kettőt érdemes kiemelni:  

 az ötös skálán történő értékelésnél kivétel nélkül csak négyes és ötös értékek 

születtek (jó és kiváló); 

 kiugróan magas, kivétel nélkül kiváló értékelést kapott (8 válaszadó szerint) az 

oktatók munkája, szaktudása, és az ezt tovább árnyaló „Teljes mértékben 

elégedett voltam az oktató(k) munkájával, szaktudásával” (8 válaszadó 

szerint) állítással való azonosulás.  

Az adatok szerint tehát a képzés legerősebb pontja az oktatók munkája és 

szaktudása volt, és ezt a véleményt tovább erősítették a nyílt végű kérdésekre adott 

válaszok. Az általában elismerő értékelés szerint a továbbképzés további erősségei a 

következők voltak: 

 a továbbképzés előírt követelményeinek a teljesíthetősége, 

 a továbbképzés gyakorlati hasznossága, 

 az alkalmazott oktatási módszerek, 

 a továbbképzés szervezettsége. 

A jó tartományon belül a legalacsonyabb értékeket a következő területek kapták: 

 a továbbképzésen megismert információk újszerűsége, 

 az ismeretek záró ellenőrzésének a módja. 

A követelményekről és a záró dolgozatokról, valamint a jelenléti képzést záró 

gyakorlati vizsgarészről egy későbbi fejezetben írok részletesen. A résztvevők nem 

véletlenül ítélték a továbbképzés gyakorlati hasznosságát magas színvonalúnak, 

hiszen a pilot során a jelenléti képzések két délutánján egyértelműen a 

kompetenciafejlesztő gyakorlaté volt a főszerep, de a délelőtti elméleti képzések is 
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gyakorlatközpontú megközelítésben folytak. Ebben is bizonyítást nyert az előadó 

magas szintű gyakorlati tudása és szakmai tapasztalata túrázás, tájékozódás 

területén. Ezzel szoros összefüggésben értelmezhető az alkalmazott oktatási 

módszerekkel való elégedettség, hiszen olyan változatos munkaformák és gyakorlati 

feladatok jellemezték a továbbképzést, amelyeket a hallgatók maguk is élveztek, 

illetve a mindennapos tanítási gyakorlatukban alkalmazni is tudnak.  

A továbbképzésen megismert információk újszerűségének alacsonyabb szintű 

értékelése egyrészt azzal magyarázható, hogy mivel a résztvevők közül mindenki járt 

már gyalogtúrán, sőt vezetett is, illetve a saját iskolájukban már voltak hagyományai 

a gyalogtúrázásnak. Ettől függetlenül a pilot tapasztalatai alapján mindenki kapott új 

ismereteket és/vagy szerzett új kompetenciákat valamelyik területen.  

 

A nyílt végű kérdésekre adott válaszok 

Az elégedettségmérő kérdőív utolsó két kérdése nyílt végű volt, és a továbbképzés 

erősségeire és gyengeségeire kérdezett rá. 

Az alábbi táblázatban csoportosítva szerepelnek a válaszok:  

 

Kérem, nevezzen meg három olyan dolgot, amely elnyerte tetszését a képzés 

során 

az előadók felkészültsége (8-szer 

szerepelt) 

Az előadók személyiségére, 

felkészültségére, szaktudására 

vonatkozó pozitív visszajelzések. közvetlenség (hatszor szerepelt) 

lelkesedés (hétszer szerepelt) 

hitelesség (négyszer szerepelt) 

szakértelem (ötször szerepelt) 

az előadók rugalmassága (nyolcszor 

szerepelt) 

az oktató odaadó munkája (hatszor 
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szerepelt) 

az oktatók közvetlen, nyitott hozzáállása 

az előadók elhivatottsága 

az oktató személyisége, profizmusa 

az előadók szakmai tudása (hétszer 

szerepelt) 

empátia 

gyakorlatközpontúság (hatszor 

szerepelt) 

Az előadók munkastílusára, az 

alkalmazott oktatási módszerekre 

vonatkozó pozitív visszajelzések. interaktív oktatás (kétszer szerepelt) 

élményszerű ismeretátadás (hétszer 

szerepelt) 

szakismeret megismertetése 

a gyakorlati tudás átadása 

tapasztalati úton történő tanulás 

változatosság 

az előadók előadásmódja 

rendszerezett, jól felépített előadások 

az előadó sokoldalúan közelítette meg a 

témát 

vizualitás 

érthetőség 

jól hasznosítható ismeretek (kétszer 

szerepelt) 

A képzés tartalmára, a tananyagra 

vonatkozó pozitív visszajelzések. 

a képzés színvonala 

hathatós módszertani segítség 

a képzés jó hangulata (hatszor 

szerepelt) 

A képzés hangulatára vonatkozó pozitív 

visszajelzések. 
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„szólásszabadság” 

a képzésre fordított idő A képzés felépítésére, 

szervezettségére, tárgyi feltételeire 

vonatkozó pozitív visszajelzések. 

a képzés tárgyi feltételei 

az ellátás (ebéd) (háromszor szerepelt) 

jól használható oktatási segédanyag, 

kézikönyv (háromszor szerepelt) 

A képzés oktatási segédanyagaira 

vonatkozó pozitív visszajelzések. 

 

Kérem, nevezzen meg három olyan tényezőt az oktatással kapcsolatban, amit 

hiányolt, vagy amely fejlesztésre, tökéletesítésre szorul 

óravázlatot és más, hasznosítható 

segédanyagokat kér 

A segédanyagok hiányára vonatkozó 

visszajelzés 

több tanári segédletet kér, pl. 

óravázlatok, tanmenetjavaslat, 

feladatlapok a diákoknak 

az iskolában használható írásos oktatási 

segédanyagokat szeretne 

tanítói ötlettárat hiányol feladatokkal, 

játékokkal 

sok volt a feladatok ismétlése A képzés tartalmára, felépítésére 

vonatkozó visszajelzés 

több gyakorlási lehetőség a nordic 

walking botokkal 

jobban tervezhető feladatok 

még több gyakorlat legyen főleg a 

térképhasználathoz 

a jelenléti oktatási nap felosztásának 

részletes bemutatását hiányolta 
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néha az előadó a projektor előtt állt Egyéb megjegyzés. 

4. táblázat: A jelenléti képzés elégedettségmérő kérdőívének a nyílt végű kérdéseire 
adott válaszok 

 

A legtöbb pozitív visszajelzés az előadókhoz kapcsolódóan érkezett: 8-an is 

kiemelték az oktatók felkészültségét. Ez összhangban van a zárt végű kérdésekre 

adott értékeléssel. Hat alkalommal nevezték meg a pozitívumok között a képzés 

gyakorlatközpontúságát és jó hangulatát. Ezek is szoros összefüggésben állnak az 

oktatók személyiségével, munkamódszerével. Összességében elmondható, hogy a 

zárt és a nyílt végű kérdésekre adott értékelés harmóniában van egymással, és hogy 

a továbbképzési pilot legerősebb eleme az oktató személye volt. 

A képzés gyengeségei között közel azonos arányban szerepelt a segédanyagok 

hiányára és a képzés tartalmi elemeire, illetve felépítésére vonatkozó visszajelzés. A 

hiányolt segédanyagok, vagyis a tankönyvek, a munkafüzetek, a feladatok a kiemelt 

projekt keretében készülnek el a különböző jármódokhoz, mivel a kerettanterv nem 

rögzíti a konkrét tudástartalmakat, az azok átadásához szükséges tanulási és tanítási 

módszertant, sem az eszközöket. A tantárgyhoz a fejlesztés folyamatában jönnek 

létre a tanári kézikönyvek és a tantárgy-pedagógiai/szakmódszertani gyakorlatok. A 

fejlesztő munka most folyik, ezért nem lehetett már a képzésen a pedagógusok 

rendelkezésére bocsátani. Az akkreditációra előkészített képzési tematikának viszont 

már tartalmaznia kell a projektben létrejövő segédanyagok megismertetését, 

használatának módszertanát és a részleteiben kidolgozott tananyag 

implementációjának támogatását. Ezeknek az új elemeknek a beépítésére ad 

lehetőséget az a fennmaradó 12 óra, amely ebben a pilotban még nem realizálódott.  

A képzés tartalma is most véglegesedik többek között a pilotban szerzett 

tapasztalatok alapján, ezért is fontos a visszajelzések feldolgozása. A képzés 

témaegységeinek aránya, amelyre több megjegyzés is érkezett, szintén most 

formálódik, hiszen a 60 órából a pilotban még csak 48 óra valósult meg.  
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1.2.  Az e-learning képzési rész elégedettségmérő kérdőíveinek az 

értékelése 

 

Az e-learning képzési szakaszra egy önálló, annak jellegzetességeit figyelembe vevő 

elégedettségmérő kérdőívet dolgoztunk ki, amelyet elektronikus formában, e-

mailben, az e-learning képzési szakaszban küldtünk ki a hallgatóknak. A 8 

résztvevőből 8 fő küldte vissza az elektronikus úton a kitöltött kérdőívet a megadott 

határidőre, a képzés utolsó napjára.  

 

A zárt végű kérdésekre adott válaszok 

A kérdések többsége itt is zárt végű volt, a lehetséges értékek X-szel történő 

jelölését igényelte. Az ötös skála szerinti értékelésnél az 1 jelentette a nem 

megfelelő, az 5 a kiváló szintet.  

Az alábbi táblázat tartalmazza a kérdőívekre érkezett értékelések számszerű adatait, 

amelyekből azonnal láthatjuk, hogy ezzel a képzési szakasszal kevésbé voltak 

elégedettek a pedagógusok, mint a jelenlétivel. 

 

 

Elégedettség mérő kérdőív Válaszok 
száma 

Átlag 

A kérdőív az e-learning képzési szakaszra vonatkozik. 
Kérjük, hogy az 1-5-ig terjedő skálán a pontszámok alatti 
cellában X-el jelölje a véleményét tükröző értéket. (AZ 1 a 

nem megfelelőt az 5 a kiváló szintet jelenti.) 

  

Mennyire volt elégedett az e-learning képzési szakasz 
szervezettségével? 

  

1 2 3 4 5   

   4 4 8 4,5 

Mennyire volt elégedett az e-learning képzési formával?   

1 2 3 4 5   

   7 1 8 4,125 
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Mennyire volt elégedett az e-learning tanulási szakaszról a 
képzés szervezőitől kapott információkkal? 

  

1 2 3 4 5   

    8 8 5,0 

Mennyire voltak újszerűek az e-learning tananyag 
információi? 

  

1 2 3 4 5   

  1 4 3 8 4,25 

Milyen mértékben segítette az e-learning tananyag a 
felkészülést a Bejárható Magyarország tantárgy tanítására? 

  

1 2 3 4 5   

   2 6 8 4,75 

Milyen mértékben segítette az e-learning tananyag a 
képzést lezáró vizsgamunka elkészítését? 

  

1 2 3 4 5   

   1 7 8 4,875 

Teljesíthetők voltak-e az e-learning képzés követelményei?   

1 2 3 4 5   

    8 8 5,0 

Mennyire volt elégedett az e-learning tanulási szakaszban 
az oktatókkal való kapcsolattartással? 

  

1 2 3 4 5   

   1 7 8 4,875 

Mennyire volt elégedett az e-learning tanulási szakasz 
időtartamával? 

  

1 2 3 4 5   

  6 2  8 3,25 

Mennyire volt elégedett az e-learning tanulási szakasz 
technikai feltételeivel? 

  

1 2 3 4 5   

   8  8 4,0 

5. táblázat: Az e-learning képzés elégedettségmérő kérdőívének a zárt végű 
kérdéseire adott válaszok 

 

A táblázat tanulságai közül kettőt érdemes kiemelni:  

 az értékelésekben sokkal nagyobb volt a szórás, mint a jelenléti képzési 

napok megítélésekor (szélesebb skálán mozognak a pontszámok); 

 a legnagyobb elégedettséget (4,3 átlag, a válaszadók több mint fele kiválóra 

értékelte) az oktatókkal való kapcsolattartás érte el.  
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Az adatok szerint tehát az e-learning képzés legerősebb pontja az oktatók 

személyéhez köthető, és ez összhangban van a jelenléti képzési szakasz 

elégedettségi mutatóival is. Az összességében már kevésbé elismerő értékelés 

szerint a továbbképzés további erősségei (4-es vagy afölötti átlaggal) a következők 

voltak: 

 az elektronikusan megkapott tananyag szakmai tartalma, 

 a képzési szakasz technikai feltételei, 

 a képzési szakasz szervezettsége. 

A legalacsonyabb értékeket a következő területek kapták: 

 a képzési szakasz időtartama,  

 a képzési szakaszt lezáró vizsgamunka elkészítésének a támogatottsága. 

Az e-learning képzést záró vizsgafeladatról egy későbbi fejezetben írok 

részletesebben. A képzési szakasz időtartama pedig egy olyan tényező, amelyet 

elsősorban a képzés pilot jellege befolyásolt, hiszen a projekt lezárásának közelsége 

csak szoros időkereteket tett lehetővé. Mivel a pedagógusok képzése nem volt 

megoldható a nyári szabadságuk alatt, ezért a képzés szervezőinek adott volt az 

augusztus végi – szeptember eleji időszak a képzés megtartására, ami így 

egybeesett a tanév kezdésével. Mivel a fejlesztő munka utómunkálatai, a 

tanulmányok elkészítése és a tapasztalatok összegzése, a programelemek 

értékelése csak a fejlesztések pilotja után képzelhető el, ezért nem állt elegendő idő 

a képzések kényelmes lebonyolítására sem.  

Ugyanakkor a kérdőív adatai szerint a résztvevők elégedettek voltak az 

elektronikusan megkapott tananyag szakmai tartalmával, ami megint csak az oktatók 

és a pilotban dolgozó tartalomfejlesztők szakmai kompetenciáit dicséri. Azt is ki kell 

emelni, hogy az elégedettség szintjének átlaga viszonylag magas, összességében 

meghaladta a közepes értéket, és bár alatta marad a jelenléti képzés megítélésének, 

rossznak egyáltalán nem mondható.  

 

A nyílt végű kérdésekre adott válaszok 
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Az elégedettségmérő kérdőív utolsó öt kérdése nyílt végű volt, és az utolsó kettő 

megegyezett a jelenléti képzési szakaszra vonatkozó kérdőívnek a képzés 

erősségeire és gyengeségeire vonatkozó kérdéseivel.  

Mindenki kitöltötte a kérdőívet. 

Az alábbi táblázatban szerepelnek a kérdések és a válaszok:  

 

 

Hiányzott-e Önnek valamilyen (pl. turisztikai jellegű) ismeret átadása a jelenléti 

képzés keretében? Kérjük, sorolja fel a területeket, amelyeket hiányolt. 

7 fő válaszolta azt, hogy nem hiányzott számára semmilyen ismeret a képzési 

anyagból. 

 „Több gyalogtúrán felmerülő probléma érintése (pl. térképek, túraútvonalak, 

kiírások bemutatása…) 

 A tananyag az adott időhöz képest nagyon sok volt. Főleg a 

térképismerethez több gyakorlati anyag kellene. Így nehéz volt követni a 

jelöléseket.    

 Csak a tisztázatlan jogi háttér zavaró. Pl. egy nyári tábor milyen módon 

számít a pedagógus munkaidejébe, milyen javadalmazás jár érte, baleset 

esetén a felelősséget ki viseli? 

 Egy minta kiírás. 

Milyen tartalmi elemeket hiányolt az e-learning képzési szakaszból? Kérjük, sorolja 

fel azokat. 

Hárman válaszolták azt, hogy semmilyen tartalmi elemet nem hiányoltak a 

képzésből. 

 „Nagyobb csoportos (30 fő feletti) gyalogtúrák vezetése a gyakorlatban. 

 A tananyag az adott időhöz képest nagyon sok volt. Főleg a 

térképismerethez több gyakorlati anyag kellene. Így nehéz volt követni a 

jelöléseket.       
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 Minta gyakorlatok túrázáshoz, mert kevés volt az idő. 

 Átfogó és alapos ismereteket kaptunk. Nem voltak tartalmi hiányosságok. 

 Szerintem tartalmilag rendben volt az anyag. 

 Esetleg minimális elsősegély nyújtási alapismeretek. 

 Talán pár kész túratervet megnézhettünk volna. Ezekből kiderül, hogy 

hogyan legyen motiváló, illetve figyelemfelkeltő még jobban.  

 A túraszervezés és vezetés jogi hátterét kell tisztázni, az ezzel kapcsolatos 

törekvést hiányoltam.” 

Véleménye szerint a teljes képzési anyag tartalma elegendő-e a Bejárható 

Magyarország tantárgy tanításához? Ha nem, kérjük, sorolja fel, amit hiányol. 

Heten válaszolták azt, hogy a teljes képzési anyag tartalma elegendő a tantárgy 

tanításához. 

Egy fő válaszolta, hogy nem, és amit hiányolt: konkrét anyagokat, óraterveket, 

tanmeneteket. 

 „Nem tudom. Nagy elhivatottság kell hozzá. 

 A megfelelő érdeklődésű hallgatók esetén elegendő. Itt tulajdonképpen a 

már meglévő ismeretek, tapasztalatok rendszerezése folyt. Minden egyéb 

ismeret beszerezhető a világhálóról. 

 Szerintem a képzési anyag elegendő, néhol soknak is tűnik (pl. a nagytájak 

bemutatásánál) 

 Ha hosszabb idő áll rendelkezésre az anyag tanulmányozására, akkor igen. 

 Elegendő. Minden témába bele kell tanulni. Aki még nem vezetett túrát, 

esetleg tábort, annak úgyis a saját hibáiból kell először tanulnia.  

 Rövid idő alatt sok információt megtanultunk, de rövid a 30 órás képzés 

erre.” 

Kérjük, nevezzen meg három olyan dolgot, amely elnyerte a tetszését az e-

learning képzés során. 

a tananyag minősége és tartalma (5- A képzés tananyagára vonatkozó 
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ször), a hivatkozások megadása, a 

bőséges internetes háttéranyag 

erősségek. 

a konzultálás lehetősége (2-szer) Az e-learning képzési formából 

származó erősségek. bármikor elérhető az anyag később is 

gyors információáramlás (4-szer) 

otthoni, saját időbeosztás alapján 

történő munkavégzés 

határtalan lehetőség 

a tanulási mód adta lehetőségek 

kihasználása 

szabad gondolkodás 

olcsó 

a záró produktum (túrakiírás 

elkészítése) jellege, mivel magában 

foglalja a téma legfontosabb tudnivalóit 

és azok gyakorlati alkalmazásának 

képességét (2-szer) 

A záróvizsga mint erősség. 

a gyakorlat  Egyéb. 

a képzés időtartama 

a tananyag mennyisége 

Kérjük, nevezzen meg három olyan tényezőt az e-learning oktatási szakasszal 

kapcsolatban, amit hiányolt, vagy amely fejlesztésre, tökéletesítésre szorul. 

4-en azt írták, hogy nem tudnak ilyet megnevezni. 

Technikai eszközökben való segítség 

(2-szer) 

Számítástechnikai, informatikai 

gyengeségek. 

A pedagógus informatikai ismeretei és 

gyakorlata 
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Jó lenne webes felületen, 

keretrendszerben gondolkodni! (LMS, 

LCMS) Ide felkerülhetnének a 

hivatkozásként megadott anyagok, 

esetleg ellenőrző tesztek, videók! 

módszertani segítség, segédletek 

hiánya 

Tartalmi gyengeségek. 

több idő a felkészülésre (4-szer) 

Az időtartam gyengesége. 

konzultációs lehetőség hiánya Egyéb. 

Az elégedettségmérés általában 

névtelen, ez ebben a formában 

lehetetlen. 

6. táblázat: Az e-learning képzés elégedettségmérő kérdőívének a nyílt végű 
kérdéseire adott válaszok 

 

A legtöbb pozitív visszajelzés az e-learning képzési típus előnyeire és a tananyag 

minőségére, szakmai erősségére vonatkozott. Ez utóbbi a tartalmi fejlesztést végző 

pedagógust dicséri, aki egyben oktató is volt. Ez tovább erősíti azt az állítást, hogy a 

hallgatók mindkét képzési szakaszban leginkább az előadók szakmai 

felkészültségével és tudásával voltak elégedettek.  Ez összhangban van mindkét 

kérdőívnek a zárt végű kérdéseire adott értékeléssel. A képzés tartalmára vonatkozó 

hiányosságok jelzése az e-learning szakaszban volt karakteresebb: jellemzően a 

minta-túrakiírásokat és a jogi szabályozással kapcsolatos ismereteket hiányolták. 

Többen és sokszor említették az időhiányt, mint a képzés sikerességét veszélyeztető 

tényezőt, mivel úgy érezték, hogy a nagy mennyiségű tananyag elsajátításához a két 

hét túl kevés. A gyengeségek között egy fő említette a módszertani segítség és a 

segédletek hiányát. Itt újra meg kell említeni, hogy a hiányolt módszertani anyagokat 

a tartalmi fejlesztés részeként most alakítjuk ki, ezért azokat még nem is 
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tartalmazhatta a képzési tananyag. Azt azonban ki kell emelni, hogy a pedagógusok 

részéről nagy az igény az ilyen műfajú és tartalmú oktatási segédanyagokra.  

A második kérdőíven is találhatók egymásnak ellentmondó vélemények: az egyik 

hallgató kifogásolta, hogy nem volt konzultációs lehetőség, ugyanakkor ketten is 

éppen ennek a képzési szakasznak az erősségei között említették a konzultációs 

lehetőség meglétét. 

Az ilyen kivételektől eltekintve a második kérdőívnél is megfigyelhető a zárt és a 

nyitott végű kérdésekre adott válaszok összhangja mind az erősségek, mind a 

gyengeségek tekintetében.  

 

1.3. Az írásbeli vizsgák értékelése 

1.3.1. A jelenléti képzési szakaszt lezáró írásbeli vizsga 

A jelenléti képzési szakaszokat lezáró ellenőrző feladatlapot a terepgyakorlatok után 

töltötték ki mindkét csoportban. Az eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 1. Sorolja fel a legfontosabb túrafelszereléseket! (7 pont) Összes

en 

pontszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

darab 

megoldás 

  1 1 2 3 2    8 

 2. Sorolja fel, a túraszervezés legfontosabb szempontjait! 

(8 pont) 

 

pontszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

darab 

megoldás 

0 0 0 0 0 0 1 7   8 

 3. Soroljon fel a gyakorlati képzés alapján elhangzott 

három feladatot, amelynek segítségével a tájékozódás 

fejleszthető! (3 pont) 
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pontszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

darab 

megoldás 

0 0 8        8 

 4. Írja le a nordic walking technikáját! (10 pont)  

pontszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 8 

 5. A kapott térképről írjon le 5 db térképjelet, illetve 

tereptárgy jelet! (6 pont) 

 

pontszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 0 0 0 2 2 4     8 

7. táblázat: A jelenléti képzést záró ellenőrző feladatok eredményei (elért 
pontszám/darab válasz) 

 

Valamennyi feladatot megoldották a hallgatók, azonban a legjobban megoldott 

feladat a gyakorlati képzésen elhangzottakra és gyakoroltakra kérdezett rá: fel kellett 

sorolni három olyan tevékenységet, amelyeknek a segítségével a tájékozódás 

képességét lehet fejleszteni. Itt valamennyi hallgató maximális pontszámot ért el. 

Hasonlóan jó eredmény született a túraszervezés szempontjainak leírására adott 

válaszok kapcsán. Ebben a feladatban azokat a fő szempontokat kellett ismertetni, 

melyek szükségesek egy gyalogtúra megszervezéséhez. Miután a képzésben 

résztvevők nagy része már szervezett túrát, ezt tükrözték az eredmények is. Mindez 

a gyakorlati képzés erősségét és fontosságát bizonyítja, azt, hogy azok az elméleti 

ismeretek rögzültek leginkább, amelyeknek alkalmazását a gyakorlatban ki is 

próbálták a hallgatók. 

A legalacsonyabb százalékos érték (71%) a túrafelszerelések felsorolásakor 

született. Ez a feladat nyílt végű kérdésként szerepelt a feladatlapon, így mindenki az 

általa fontosnak tartott felszereléseket helyezte előtérbe, így sokak esetében 

maradtak ki nélkülözhetetlen túrafelszerelések. A többi kérdés zárt végű volt, minden 

kérdésnél ki kellett választani a helyes állítást a felsoroltak közül. A leggyengébb 
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elért eredmény is azt bizonyítja, hogy hiába szervezett már túrákat a részt vevők 

többsége, mégsem elhanyagolható része a tananyagnak ez a témakör. Már csak azt 

kell megfontolni, hogy a jelenléti vagy az e-learning képzési szakaszban érdemes-e 

vele foglalkozni, mivel a jelenléti képzés alkalmas inkább az ismeretek 

alkalmazásának a gyakorlására, tehát érdemes lenne ilyen jellegű tananyaggal 

kitölteni. A következő táblázat a hallgatók vizsgaeredményeit foglalja össze. 

 

Hallgató Maximális 

pontszám 

Az elért pontszám Százalék 

Hallgató 1 28 26 94% 

Hallgató 2 25 92% 

Hallgató 3 24 88% 

Hallgató 4 24 88% 

Hallgató 5 24 88% 

Hallgató 6 24 88% 

Hallgató 7 24 88% 

Hallgató 8 23 86% 

8. táblázat: A jelenléti képzést záró ellenőrző feladatok vizsgázónkénti 
eredményei 

A legjobb eredmény 94%-os volt (1 fő), a leggyengébb 86%-os (1 fő). A legtöbben a 

88%-ot teljesítettek, 5 fő. 90% fölött 2 dolgozat született a legrosszabb hallgató is 

86%-ot teljesített. Az átlag ≈ 89% (≈ 24,25 pont) lett. 

Ezek az eredmények egyértelműen azt támasztják alá, hogy a jelenléti képzés elérte 

a célját, vagyis a kitűzött képzési célok közül a kontaktnapokra vonatkozó kettőt (a 

részt vevő pedagógusok megszerezzék a gyalogos túravezetéshez szükséges 

alapvető elméleti ismereteket (tájékozódás a térképen) és gyakorlatban is 

elsajátítsanak játékos képességfejlesztő és gyakorlófeladatokat, ismereteket; 

módszertani tapasztalatokat szerezzenek a biztonságos és magabiztos túravezetés 
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alapjainak megtanításához, ezek a pilot során alkalmazott módszerekkel sikeresen 

elérhetők. 

 

1.3.2. Az e-learning képzési szakaszt lezáró vizsga 

A 8 hallgatótól összesen 8 darab, az e-learning képzési szakaszt záró vizsgafeladat 

érkezett vissza a megadott határidőre. A feladat egy 7–8 osztályos gyerekeknek 

szervezett kétnapos gyalogtúra túrakiírásának az elkészítése volt. Ehhez a hallgatók 

segítségül megkapták a jelenléti nap túravezetési ismereteket tartalmazó 

előadásának az anyagát, illetve az e-learning tananyagban számtalan hasznos link is 

szerepelt, amelyek szintén segítségül szolgálhattak a feladat elkészítéséhez. A 

túrakiírás tartalmának meg kellett felelnie a tananyagban leírt 

(http://www.fsz.bme.hu/mtsz/szakmai/zk12.htm#4.2) követelményeknek. 

A tervezett túra során mindkét napon szerepelnie kellett a programban egy 

jelentősebb turisztikai vonzerőt jelentő helyszín (vár, kastély, kiállítás, tájház, 

Nemzeti Park bemutatóhelye vagy tanösvénye stb.). Ezekről kellett egy rövid, 

könnyen átlátható, informatív bemutatót készíteni a tanulók számára. A felkeresett 

nevezetességek esetében fel kellett tárni azoknak a más tantárgyakkal való 

kapcsolódási lehetőségeit, pl. valamely történelmi esemény, egy művész életútjának 

az állomása, földrajzi jellemzők (geológia, településtípus), biológiai vonatkozások 

(fajgazdagság, védett növények, állatok, őshonos fajok, környezetvédelem szerepe 

stb.), műalkotások elemzése, építészeti stílus bemutatása stb. Minden esetben 

legalább két kapcsolódási lehetőséget kellett megjeleníteni. A konkrét formai 

követelmények az alábbiak voltak: 

 Times New Roman betűtípus, 

 12-es betűméret, 

 1,5-es sortávolság. 

Az első beérkezett túrakiírások értékelése alapján a következő tanulságokat lehetett 

levonni: 

http://www.fsz.bme.hu/mtsz/szakmai/zk12.htm#4.2
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 a túrakiírás helyett túratervet kellene a pilot tapasztalatai alapján kérni e-

learning vizsgaként az akkreditációra előkészített végleges képzési 

programban. Ennek indoka, hogy amíg a túrakiírás a „nagyközönségnek” szól, 

addig a túraterv inkább egy belső itiner, amely éppen ezért sokkal több 

információt tartalmaz, például: 

 részletesebb időbeosztást (amelyből látszik, hogy a 

pedagógusok reálisan mérik-e fel a gyerekek erőnlétét); 

 a kért tantárgyi kapcsolódási pontokat (ezek egy túrakiírásban 

nem igazán mutathatók be); 

 a részletes leírását egy-egy látnivalónak. 

 Előre meg kellene adni azokat a desztinációkat, amelyek közül a 

pedagógusok szabadon választhatnak. 

 Meg kell fogalmazni és előre a hallgatók rendelkezésére bocsátani egy 

"bírálati szempontsort", amely alapján a vizsgamunkák elkészülhetnek. 

 A beérkezett túrakiírások a következő címekkel készültek el: 

Bakony túra 

Zalai dombság 

Túra az Őrségben  

Kétnapos gyalogtúra a Kőszegi hegységben 

Túrázz velünk a Balaton felvidéken! 

Csillagtúra az Alpokalján 

Túra a tési fennsíkon 

2 napos gyalogtúra Fenyőfőn és környékén 

„ Hét vezér” túra 

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és a Feszty körkép megtekintése, 

valamint gyalogtúra a Hortobágyon 

Gyalogolj a Vértesben! 

9. táblázat: A záró vizsgadolgozatok témái 
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Az elkészített feladatok mindegyike megfelelt a kiírásban támasztott elvárásoknak, 

így sikeres zárását jelentette az e-learning képzési szakasznak. Néhány jellemző 

hiba, amelyekre az értékelők felhívták a vizsgázók figyelmét: 

 nem elég pontos időbeosztás (pl. a vonat indulásának időpontja hiányzik), 

 a napi távok, teljesítendő szintek hiánya, 

 a tantárgyi kapcsolódások hiánya, 

 a turisztikai tartalom, a tájegység vonzerőiről szóló rövid leírás hiánya, 

 a két nap programmennyiségének az aránytalansága, 

 a felhasznált források jelölésének a hiánya (a képek esetében is), 

 a források jelölése nélküli „ollózás”, másolás. 

Az értékelők minden dolgozatot megjegyzésekkel láttak el, és a hibák/hiányosságok 

mellett az erősségeket is megnevezték. Elmondható, hogy a vizsgadolgozatok 

többségének a színvonala azt bizonyította, hogy sikerült a továbbképzés végére 

minden résztvevőnek elsajátítani egy túrakiírás elkészítésének az ismereteit az e-

learning tananyag önálló feldolgozásával. 

 
 

2. Függelék: Óravázlat: Természetismeret óra 

Tanítás helyszíne: Suli Harmónia Általános Iskola Egervölgy 

Osztály: 5. 

Tantárgy: természetismeret 

Tanít: Révész Ildikó 

Témakör: Tájékozódás a valóságban és a térképen 

Tananyag: Hogyan használjuk a különböző térképeket? 

Az óra típusa: Új ismeret feldolgozása. 

Az óra célja: A különböző térképfajták használatának gyakorlása. A jármód 

fogalmának kialakítása. 
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Taneszközök: Tankönyv (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó), atlasz, különböző 

térképek, füzet, íróeszköz, laptop, digitális tábla. 

Csákány Antalné – Hartdégenné Rieder Éva – Rugli Ilona: Természetismeret 

Tankönyv az 5. évfolyam számára Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest 

Földrajz atlasz az 5-10. évfolyam számára Cartographia TK. Kft., Budapest 

Egyéb célok, fejlesztendő területek: Tanult ismeretek felidézése, bővítése. 

 Logikus következtetés. 

 Összefüggések megláttatása. 

 IKT eszközök használata az ismeretszerzésben. 

 Vizuális információ megértetése. 

Tantárgyi koncentráció: rajz, technika, matematika, környezetismeret, történelem, 

számítástechnika. 

Az óra menete Munkaformák 

I. Ismétlő feladatok: 

Különböző térképfajták felidézése, 
azokról tanultak áttekintése. 

- Információk leolvasása. 

- Keresőhálózat, névmutató 

használata. 

- Távolságok meghatározása, 

mérése méretarány, vonalas 

mérték, kilométer-hálózat 

segítségével. 

- Felszínformák meghatározása 

színek, szintvonal, magassági 

szám segítségével. 

Frontális osztálymunka, egyéni munka 

II. Az új tananyag bevezetése 

- Nyári élmények felidézése. 

Utazás, közlekedés módja, 

felkeresett települések, tájak 

megnevezése. 

Tanári kérdés 
Egyéni beszámoló 

III. Az új ismeret feldolgozása 

- A gyerekek által felsorolt 

helyszínek egyikének 

kiválasztása, térképen való 

Csoportmunka 
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megkeresése. Látnivalók 

kigyűjtése az internet 

segítségével. 

- A kiválasztott táj, település 

látnivalóinak legegyszerűbb 

megközelítési módjai. 

- Gyalogos és kerékpáros 

közlekedés szabályai, szükséges 

felszerelések használata. 

- Új fogalom megnevezése: 

jármód. 

 
Tanári rávezető kérdések 
 
 
Frontális osztálymunka 
A tanulók előzetes ismereteinek 
felhasználása. 
 
Tanári közlés 

IV. Házi feladat 

Plakátkészítés a megismert 
jármódokról. 

 

V. A tanulók munkájának 

értékelése. 

 

 

Összefoglalás, reflexió: 

Az órára tervezett feladatokat maradéktalanul sikerült elvégezni. A gyermekek 

örömmel idézték fel nyári élményeiket és osztották meg tapasztalataikat társaikkal, 

tettek javaslatot az általuk megismert hely felkeresésére. Elsajátították a jármód 

fogalmát, aktívan vettek részt a tanórán. 

Az összes gyerek fel tudta idézni a térképfajtákat. Segítség nélkül tudtak róluk 

információkat leolvasni. A keresőhálózatot és a névmutatót is hibátlanul használták.  

Az általam megadott feladatoknál (távolságok meghatározása, mérése méretarány, 
vonalas mérték, kilométer-hálózat segítségével) a matematikából gyengébb tanulók 
(2 fő) igényeltek segítséget. 
 
Felszínformák meghatározása színek, szintvonal, magassági szám segítségével 

szintén nem okozott problémát a tanulóknak. (Már 4. osztályban környezetismeret 

órán megfelelő szinten elsajátították a gyerekek.) 

A gyerekek által felsorolt helyszínek egyikét, Celldömölköt egyhangúlag választották 

ki a diákok. Ügyesen használták az internetet. Az általuk kigyűjtött helyszínek, 

látnivalók a következők voltak: Mária-kegytemplom, Ság-hegyi Múzeum, Eötvös 

emlékoszlop, Ság-hegyi Tájvédelmi Körzet, Trianoni Emlékmű, Kemenes 

Vulkánpark, Vulkán Gyógy- és Élményfürdő. 

/A tanulók ehhez a feladathoz Celldömölk város hivatalos honlapját használták./ 
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Rávezető kérdések segítségével gyorsan rájöttek, hogy kerékpárral és gyalog lehet 

ezeket felkeresni. A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait is el tudták 

mondani. 

Logikus következtetésekkel az összefüggéseket meglátták. Sikeresen felidézték a 

korábban tanultakat, így a tanóra e céljai is maradéktalanul teljesültek. 

 

3. Függelék: Óravázlat, Természetismeret 6. 

 

Tanítás helyszíne: Suli Harmónia Általános Iskola Egervölgy 

Osztály: 6. 

Tantárgy: természetismeret 

Tanít: Révész Ildikó 

Témakör: Tájékozódás a valóságban és a térképen 

Tananyag: Hogyan tájékozódunk a földgömbön? Helymeghatározás 

Az óra típusa: Új ismeret feldolgozása 

Taneszközök: GPS, iránytű, helytörténeti kiadvány 

Felhasznált irodalom: Tausz István: Egervölgy 250 éve, Egervölgy Község 

Önkormányzata, 2007.  

Célok, fejlesztendő területek: Tanult ismeretek felidézése, bővítése. 

 IKT eszközök használata. 

 Vizuális információ megértetése. 

 Közösségfejlesztés. 

 Testmozgás. 

 Egészséges életmódra nevelés. 

 Épített és természeti kincsek megismerése. 

Tantárgyi koncentráció: rajz, technika, matematika, 5. osztályos természetismeret, 

történelem, számítástechnika 

 



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

  Az út, ami adja magát! 
 

 

56 

Az óra menete Módszerek 

I. Előzetes feladat: A település 

két pontja földrajzi 

koordinátáinak 

meghatározása GPS 

segítségével. 

 

II. Ismétlés: iránytű használata, 

égtájak; gyalogos közlekedés 

szabályai. 

Frontális osztálymunka 

III. Új ismeret: GPS 

működésének elve, 

használatának 

megismertetése. 

Tanári közlés 

IV. Gyakorlás: Az első koordináta 

megadása. Haladási irány 

meghatározása. A keresett 

hely megtalálása. 

Csoportmunka 

V. A megtalált hely 

építményének – templom – 

története, építészeti stílusa, 

helytörténeti kapcsolódása 

Egyéni beszámoló előre kiadott feladat 

alapján. (A felhasznált irodalomból: 

Tausz István: Egervölgy 250 éve 

készültek fel a gyerekek.) 

VI. A második koordináta 

megadása. Haladási irány 

meghatározása. A keresett 

hely megtalálása. 

Csoportmunka 

VII. A megtalált hely: 

homokbánya. Homok 

keletkezésének, jellemzőinek, 

felhasználási módjának 

megbeszélése. 

Frontális osztálymunka 

VIII. Visszatérés az iskolába. A 

tanulók munkájának 

értékelése. 

 

 

Összefoglalás, reflexió: 

A kitűzött célokat sikerült megvalósítani. A tanulók megtanulták a GPS használatát. 

Sikerként könyvelhető el, hogy technikai ismereteik ezáltal is bővültek. A feladatokat 

szívesen végezték. Sikerélményhez jutottak. Örömmel dolgoztak a tantermen kívül. A 

közösségi munka pozitív irányba fejlődött. 
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Problémaként említhető, hogy a tanórára kevés GPS-t sikerült beszerezni. Jobb lett 

volna, ha minden gyerek külön eszközzel rendelkezhetett volna. 

 

Ismétlő feladatoknál valamennyi tanuló fel tudta idézni az iránytű használatáról és az 

égtájakról szerzett korábbi ismereteit. Valamint pontosan tudták a gyalogos 

közlekedés szabályait. 

Mivel korábban is használtak IKT eszközöket, így örömmel vették kézbe a modern 

helymeghatározó készüléket, a GPS-t. Annál is inkább, mert eddig csak öt tanuló 

találkozott ezzel az eszközzel. De pontos használatát ők sem sajátították el eddig. 

Működési elvének meghallgatása után a csoportok megkapták a maguk eszközét, a 

GPS-t. A csoportokat előző órán állítottuk össze. Bennük vegyesen voltak gyengébb 

és jobb képességű tanulók. 

Az első koordináta megadásakor a csoportban bizonytalankodó gyerekeknek az 

ügyesebbek segítettek beállítani az eszközt. Jól állapították meg a haladási irányt is, 

amelyet az iránytű segítségével is ellenőriztek. 

Az első keresett helyet (templom) megfelelő tempóban és a gyalogos közlekedés 

szabályait betartva érték el a diákok. 

Itt meghallgattuk az egyéni beszámolókat. (Ezt az előre kiadott feladatot a három 

legjobb képességű diáklány vállalta el, felhasználva a település helytörténeti 

kiadványát. Ők a plusz munkájukért jeles osztályzatot kaptak.) A nem helybéli 

tanulók is érdeklődve figyeltek a társaikra. 

A második pontot (homokbánya) is könnyen megtalálták a diákok. A homokról 5. 

osztályban tanultakat kis segítséggel fel tudták idézni. 

Az óra céljai maradéktalanul megvalósultak. Jobban megismerték Egervölgy 

település épített és természeti értékeit. Közben játszva tanulták meg a GPS 

használatát. Mivel főleg csoportban kellett dolgozniuk, tovább formálódott az 

osztályközösségük és a kommunikációs képességük. A szabad levegőn végzett 

munka pedig az egészségnevelés céljainak megvalósításához járult hozzá.  

 


