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A tananyag-fejlesztés általános céljai 

 

A kerettantervben foglaltak szerint „A Bejárható Magyarország tantárgy akkor éri el leghatékonyabban a ki-

tűzött céljait, ha az ismeretszerzés és az ismeretek rögzítése élményszerűen, igény szerint a terepen, gyakor-

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

megközelítéssel, a tanulók önálló tevékenységére, aktivitására építve a hagyományos tanórai keretek között 

is tartalmas és teljes értékű élménnyel gazdagíthatók a gyermekek. Számtalan gyakorlati feladat megvalósít-

ható 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 tudásele-

mek, amelyek terepen hatékonyabban épülnek be, jelenjenek meg tanórán kívüli tevékenységekben is, sport-

kör, szakkör vagy akár osztálykirándulás, nyári tábor stb. formájában.” 

A komplex személetmódot tehát még inkább erősíti az, hogy gondolkodhatunk egyaránt az iskolai órai keret 

kitöltésében, de az egész napos iskola, az erdei iskola és az ökoiskolai programok mintájára szabadabb idő-

keret hasznos kitöltésében is.  

A Bejárható Magyarország, mint tantárgy, interdiszciplináris ismereteket tartalmaz, mely a jelölt évfolyamok 

összes műveltségi területének valamennyi ismeretét egységbe foglalja a haza megismerésének tárgyában, 

vagyis nem humán- és reálmegközelítésű tantárgyakat, hanem mind a két területből valós ismereteket hasz-

nálunk a valós élet megismerésére. Ez egyébként állampolgári feladat és kötelesség is egyben, amihez az 

érvényes kerettantervek műveltségi területei egy-egy mozaikkal hozzájárulnak, de a manifesztálódott tudás, 

valamint az egyéni tapasztalat komplex módon nem mérhető. 

Tárgyalt tantárgyunk mögött az „1184/2013. (IV. 9.) Korm. határozat a Bejárható Magyarország Keretprog-

ramról”című jogi dokumentumban megtestesülő kormányzati szakmapolitikai akarat áll azzal a szándékkal, 

hogy a Bejárható Magyarország tantárgy a kormányzati keretprogram támogatásának egyik erős pillére le-

gyen, ezen túl azonban számtalan egyéb racionális ok magyarázza a tantárgy létjogosultságát. 

„ A Kormány… felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy… a köznevelési célok megvalósítása érdeké-

ben készüljön a Bejárható Magyarország Keretprogram részeként a köznevelés számára olyan nevelési-okta-

tási program, amely az egészséges életmódra nevelést, a szabadidő aktív, testmozgással járó természetben 

megvalósuló formáit, hazánk természeti és kulturális örökségének, épített kincseinek megismerését, 

ökoturisztikai szemléletű bemutatását, közvetetten a hazai turizmus népszerűsítését célozza…”  

Vegyük sorba a határozatban deklarált célok jelentőségét és megvalósulását e tantárgy keretein belül a leg-

főbb nevelési célok sorrendjében. 
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Erkölcsi nevelés 

A tantárgy oktatása során, a gyermekek megtanulják a természetben való viselkedés szabályait, a társas 

együttlétben, közösségi tevékenységben elvárt és helyes magatartást. Az egyéni és csoportos döntési hely-

zetben, társaikhoz, a környezethez való viszonyulásukban tapasztalják meg cselekedeteik következményeit. 

A híres személyiségek bemutatásán keresztül pozitív, követendő példákat kapnak az életutak megtervezésé-

hez, a tulajdonságaikkal és tetteikkel, valamint a döntéseikkel való azonosuláshoz. Az erkölcsi nevelésnek 

fontos szerepe van a tantárgy oktatása során. Megismernek egy új szemléletű természetjárást a zarándok-

utak, zarándokturizmus bemutatása révén, amely spirituális élménnyel is gazdagítja az abban részt vevőket. 

Magyarország „bejárása” során számos kisebbséggel, etnikai és vallási közösséggel találkozunk, melyek meg-

ismerése, elfogadtatása, hagyományaik, szokásaik értékként való bemutatása segíti a helyes erkölcsi normák 

kialakulását. Segítséget kapnak a természet szépségeinek befogadásához, az erre való igény kielégítéséhez 

szükséges módszerek alkalmazásához. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A honismeretnek, a haza megismerésének egy egész életen át tartó folyamat kell lennie. A természetjárás 

megszerettetése jó eszköz a fiatal kezében ehhez. A túra során a szó szoros értelmében lépésről lépésre is-

meri meg az ember az országot, s közben önmagát. Olyan helyekre jut el, olyan részeit ismeri meg az ország-

nak, amelyet másképpen nem. A közvetlen tapasztalás során szerzett egyéni élmények alapján igen erős ér-

zelmi-értelmi kötődés alakul ki egy megmászott hegyhez, egy körbebiciklizett tóhoz, egy végigevezett folyó-

hoz, egy táborhely környéke növény- és állatvilágához, várhoz, templomhoz, múzeumhoz, vagy éppen egy 

vidék látnivalóihoz, hagyományaihoz, az ott látott-megismert, emberekhez, ételekhez, hangulatokhoz. Ezek 

az egyén által megtapasztaltak teszik élményszerűvé az országjárást.  

A túrák során a tanulók észrevétlenül ismerkedhetnek meg bejárt területen korábbi korokban élt, alkotott 

nemzettársaink műveivel, ami hozzájárul a nemzeti öntudat fejlődéséhez fejlesztéséhez. Természetes elvá-

rás, hogy az életkori sajátosságok, valamint a tanulók elvárható tudásának, ismereteinek függvényében szer-

veződjenek a túrák. 

 

Önismeret, társas kultúra 

A túrázás, természetjárás jobbára csoportosan végzett tevékenység, és mint ilyen, egyfajta társasági szabály-

rendszer mentén űzhető. Fontos, hogy a résztvevők mindegyike rendelkezzen kellő önismerettel, vagy pedig 

ennek hiányában a tevékenység, a túrák alkalmával képessé tegyük őket arra, hogy helyesen tudják megítélni 

saját erényeiket és korlátaikat. A csoportos túrázás során képessé kell válni a szabályok felállítására, azok 
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elfogadására, szabálykövetésre; a rendszeres, közös együttlétek pedig kialakítják a társas kultúra szabályait. 

Mindenképpen valódi, közvetlen emberi kapcsolatok létrejötte várható a csoporton belül is a látogatott te-

rületek lakói között. 

 

Testi, lelki egészség 

A tantárgy kiemelt feladata a testi és lelki egészségre nevelés. A testi egészséget leginkább a változatos moz-

gást igénylő jármódok megismertetése, és megtapasztalása révén érhetjük el. Ezek közül is a gyalogos és a 

kerékpáros jármód az a kettő, ami mindenki számára elérhető opció. A szabadidő mozgással történő kitöltése 

hozzájárul a XXI. század népbetegsége, a mozgáshiány leküzdéséhez, a népesség egyre romló fizikai és men-

tális egészségi állapotának javításához, egy egészségesebb társadalom megteremtéséhez. A kerékpáros túrá-

zás az emberi izomerőre épít, mint energiaforrásra, emellett természetes közegben, szabad levegőn tartóz-

kodásra ösztönöz. A kerékpáros túrázó számára a szabad levegőn végzett mozgás, a természeti környezet 

jótékony hatása, a közösségi kapcsolatok mind a testi és lelki egészség megőrzését szolgálják. Az egészséges 

életmód kialakítása, bármelyik jármódot tekintjük, fontos szerepet tölt be. 

 

Családi életre nevelés 

A turizmus, különös tekintettel a kerékpáros jármódra, akarat birtokában minden család számára elérhető. 

Kerékpározni szinte minden kisgyermek megtanul és a kerékpár nem csak a tehetősebb családok esetében 

elérhető közlekedési eszköz. Nem igényel különösebb egzisztenciát és képességeket, hogy a család minden 

tagja rendelkezzen kerékpárral. Viszont a közös családi utak nagyban segítik a család összetartozásának erő-

södését. Egy-egy túra alkalmával nemcsak a látvány, a közös élmény, hanem a családon belüli helyes rangsor, 

az odafigyelés egymásra, a felelősségvállalás egymásért mind-mind olyan dolog, amely a tevékenység alatt 

megtanulható. A családi túrázás során az egyes családtagok felelősségvállalása, a családi munkamegosztás a 

gyakorlatban tanulható meg. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A természetjárás általában „kollektív sport” a szónak abban az értelmében is, hogy a cél elérése többnyire 

nem a kiemelkedő egyedi teljesítmények révén jön létre, hanem a gyengébbek megsegítése révén vezethet 

csoportos győzelemhez. A verseny szereplői a versenyben társak, de nem versenytársak, ebben a műfajban 

nem az a cél, hogy legyőzzük őket, hanem hogy velük együtt, őket segítve jussunk el a célba. A versenytársak 

kiesése vagy lemaradása a győzelmi esélyeket csökkenti, vagy ellehetetleníti, a természetjárásban meggátol-

hatja az egész csoport továbbjutását. A tantárgy megismerése során számtalan lehetőség kínálkozik a segítő 
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magatartásnak, a másokért való felelősségvállalásnak a tudatosítására, gyakorlására, amely pozitívan hat a 

tanulók személyiségfejlődésre, a szocializációra. Mivel egy önként végzett tevékenységről van szó, sokkal 

könnyebb az egyes tevékenységek el- és befogadása. 

 

Fenntarthatóság, környezet 

Az kerékpártúrák során testközelből és élményszerűen érzékelik és értik meg a tanulók a környezetvédelem, 

az erdők, a mezők, a tavak védelmének szükségességét, az épített környezet védelmét és a fenntarthatóság 

fontosságát. A környezeti szemléletformálás, a „motormentes” jármódok gyakorlása által közvetlenül meg-

tapasztalható a környezeti fenntarthatóság létjogosultsága.  

A hazai turizmus népszerűsítése, a fogyasztási szokásokban történő szemléletalakítás, a helyi termelők és 

szolgáltatók tevékenységének megismerése megismertetése, elismerése utáni igénybevételük preferálása 

hozzájárul a társadalmi, gazdasági fenntarthatóság fogalmának megismeréséhez, az ökológiai szemlélet erő-

sítéséhez a hétköznapokban, és a turisztikai események alkalmával egyaránt. Mindezeken keresztül a tanulók 

könnyen megértik a fenntarthatóság elvének és gyakorlatának fontosságát, az iránta tanúsítandó közös fele-

lősséget. 

 

A legfőbb nevelési célok meghatározása után vegyük sorra, hogy a NAT-ban és a Kerettantervben rögzített 

kompetenciaterületeknek hogyan kell megjelenni a Bejárható Magyarország tantervben. 

 

„Anyanyelvi kommunikáció: A kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóbeli és írásbeli formában 

történő kifejezésének és értelmezésének képessége a társadalmi és kulturális kontextusok teljes skáláján 

– a munkahelyen, otthon és a szabadidőben.” 

A kommunikáció századunkban kevésbé követett válfaját igényli az emberek közötti beszédet. A beszéd által 

kapcsolatok alakulnak, melyek az egyes emberi közösségek újjá- és kialakításához vezetnek. A különböző táj-

egységek nyelvjárásai, a tájszólásos beszéd értése, a tájnyelvi kifejezések összegyűjtése mind hozzájárul a 

szókincs gazdagodásához, az egyes régi beszédfordulatok fennmaradásához. Nem mellesleg ez a kommuni-

káció nem folytatható a számítógép mellől, tehát a kommunikáció fejlesztése mellett az egészség megőrzés-

hez is aktívan hozzájárul.  

A speciális jelrendszerek, a térképjelek és turistajelek a nonverbális kommunikációt fejlesztik. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy egyrészt a költők és írók magyar tájat leíró műveivel járul hozzá a kom-

munikáció fejlődéséhez, másrészt az egyéni fogalmazások révén a környezet szóbeli, vagy írásbeli jellemzése, 

gazdagítja e kompetenciaterületet. 
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„Idegen nyelvi kommunikáció: Az idegen nyelvi kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóban és 

írásban történő megértésének, kifejezésének és értelmezésének képessége a társadalmi és kulturális kon-

textusok megfelelő skáláján – a munkahelyen, otthon, a szabadidőben, az oktatásban és képzésben – az 

anyanyelvtől különböző nyelven, illetve az iskola tanítási nyelvén az egyéni igények és szükségletek sze-

rint.” 

E tantárgy keretein belül legkevésbé fejleszthető direkt módon ez a kompetencia terület. Amennyiben az 

egyes túrák alakalmával óhatatlanul összetalálkozunk idegen ajkúakkal, társas kapcsolat alakul ki a csoportok 

között, e kompetenciaterület nagyon előkelő helyre kerülhet ezáltal. Természetesen nem lehet alapkövetel-

mény az idegen nyelvű turisztikai ismeret, de nemzetiségi iskolákban, vagy kéttannyelvű iskolákban akár be 

is építhető a tantervbe az idegen nyelven történő ismeretszerzés. 

 

„Matematikai kompetencia: A legalapvetőbb szinten a matematikai kompetencia, az összeadás, kivonás, 

szorzás, osztás, a százalékok és a törtek használatának képességét foglalja magában fejben és írásban 

végzett számítások során, különféle mindennapi problémák megoldása céljából. Egy magasabb fejlettségi 

szinten a matematikai kompetencia, a matematikai gondolkodásmód (logikus és térbeli gondolkodás) és 

a valóság magyarázatára és leírására egyetemesen használt matematikai kifejezésmód (képletek, model-

lek, geometriai ábrák, görbék, grafikonok) használatára való képesség és készség az adott kontextusnak 

megfelelően.” 

A legalapvetőbb matematikai kompetenciák a térképolvasás, az egyes távolságmérések kapcsán jelentkez-

nek. Az útvonaltervezés, az útvonal hosszának kialakítása sem nélkülözi a matematikai ismeretek jelenlétét. 

Fontos a különböző mértékegységek ismerete különös tekintettel a hosszmértékekre. Az átváltások és az 

aránypárok biztonsággal kezelése is nagy jelentőséggel bír a térképolvasás, valamint a helyes és mértéktartó 

útvonaltervezéshez. A valóságban és a térképen történő tájékozódás ismeretei feltételezik egyes matemati-

kai kompetenciák meglétét, fejlesztését, úgymint a becslés, nagyítás-kicsinyítés, mérés, mértékegységek, ko-

ordináta-rendszer, vagy az aránypárok ismerete és használata. 

 

„Természettudományi és technológiai kompetenciák: A természettudományi kompetencia azoknak az is-

mereteknek és módszereknek a használatára való képesség és készség, amelyekkel a természettudomá-

nyok a természeti világot magyarázzák. A technológiai kompetencia ennek a tudásnak az alkalmazása a 

természeti környezet átalakításában az ember felismert igényeire vagy szükségleteire válaszolva.” 



 

8 

A természettudományi ismeretek birtokában ismerhető meg a természetes környezet létrejötte. A környezet 

élővilága, növény- és állatvilága, az éghajlati és időjárási viszonyok mindegyike a természettudományok ma-

gyarázata szerint válik számunkra ismertté. Az időjárási ismeretek, a természet jelenségeinek megfigyelése, 

az egészségügyi alapismeretek, a túraútvonalak természeti környezetének vizsgálata, a fenntarthatóság kü-

lönböző aspektusainak bemutatása, az ember és természet összhangjának felfedeztetése, az egyes jármódok 

technikai feltételeinek megismerése számos lehetőséget kínál a természettudományos és technikai kompe-

tencia fejlesztésére. Az ökoturisztikai szemlélet kialakításának fontossága, a tanulás és aktív megismerés igé-

nye, a környezetkímélő (fenntartható) életmód, a helyi értékek tisztelete, a holisztikus látásmód. A termé-

szetbarát értékek a hazaszeretet, az aktív természetismeret és védelem, a közösségi kultúra, a szociális érzé-

kenység, az önállóság, az aktivitás, az értékteremtés, és a komplex szemlélet. 

Technológiai kompetencia főként a tudás alkalmazása a természeti környezet megóvására a fenntartható 

fejlődés biztosítására.  

 

„Digitális kompetencia: A digitális kompetencia az információs társadalom technológiáinak (ITT) 18 maga-

biztos és kritikus használatára való képesség a munkában, a szabadidőben és a kommunikációban. Ezek a 

kompetenciák a logikai és kritikai gondolkodással, a magas szintű információkezelési készségekkel és a 

fejlett kommunikációs készségekkel állnak kapcsolatban. Az információs és kommunikációs technológiák 

(IKT) alkalmazásához kapcsolódó készségek a legalapvetőbb szinten a multimédia technológiájú informá-

ciók keresését, értékelését, tárolását, létrehozását, bemutatását és átadását, valamint az internetes kom-

munikációt és a hálózatokban való részvétel képességét ölelik fel”. 

A digitális kompetenciák – internetes információszerzések, GPS-használat, e-mail, SMS-írás – fejlesztése mel-

lett fejlődik a tanulók infokommunikációs képessége, anyanyelvi kommunikációja, szókincse az új fogalmak 

megtanulása és használata által, valamint a segélykérések, értesítések megtanulása során.  

A családok életében óhatatlanul, sokszor feleslegesen jelen lévő nagyszámú IKT (információs és kommuniká-

ciós technológiák) eszközök a kerékpártúrák során valós alkalmazást nyernek. A GPS és az egyes tematikus, 

turisztikai térképek közös használata rutint biztosít a használónak a térbeli gondolkodás és a valóság magya-

rázatára, továbbá egyetemesen használt kifejezésmód használatára való képesség és készség használatára az 

adott kontextusnak megfelelően, amivel az IKT-kompetencia fejlesztése mellett hozzájárul bizonyos mate-

matikai gondolkodásmód fejlesztéséhez is. 
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„A tanulás tanulása: A „tanulás tanulása” a saját tanulás önállóan és csoportban történő szervezésének és 

szabályozásának a képességét foglalja magában. Részét képezi a hatékony időbeosztás, a problémameg-

oldás, az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és beépítésének, valamint az új ismere-

tek és készségek különböző kontextusokban – otthon, a munkahelyen, az oktatásban és képzésben – tör-

ténő alkalmazásának képessége. Általánosabban fogalmazva a tanulás tanulása erőteljesen befolyásolja 

azt, hogy az egyén mennyire képes saját szakmai pályafutásának irányítására.” 

A tanulás tanításának minden egyes mozzanata jól nyomon követhető e tantárgy keretein belül. Az egyes, 

klasszikus tantárgyi ismeretek elsajátítása mellett rendkívül fontos és kikerülhetetlen kompetencia a tantár-

gyi kapcsolatok kiaknázása, a komplexitás elérése érdekében, komplex tárgyról lévén szó.  

A tudás megszerzésének lehetősége csak kisebb hányadban történhet önálló tanulás keretében. Az önálló 

tanulási tevékenységet csak a mozaikdarabok felismeréséig, azaz az egyes műveltségterületek alapozó tudás-

anyagának megszerzéséig érdemes folytatni. Hogy a kép összeálljon az alapozó ismereteken kívül, ami nyil-

vánvalóan egyéni tanulás mellett sajátítható el, legcélravezetőbb a frontális tanulásszervezés helyett a cso-

portos cselekedtető tanulásszervezés, ami az egyénileg és korábban megszerzett ismeretek szintézisét, ke-

retbe foglalását tartalmazza.   

A (kerékpáros) túra tervezése során a különböző életkorokban, évfolyamokon a tanulók igényeinek térben 

és időben megfelelő csoportos tervkészítés során több terület fejlesztését egyszerre végezhetjük el. Ilyen 

például a csoportban működés szabályainak megtanulása, hiszen ideális esetben nem mindenki ugyanazt a 

feladatot végzi, munkamegosztás van a csoport tagjai között. Mindenki felelős a saját területén a pontos 

munkavégzésért, feladatellátásért. A munka, a feladat szétosztásának felelőssége természetesen elsősorban 

a pedagógus felelőssége, azonban a későbbiekben lehet már a csoportvezetőé is, amikor már létrejött a tu-

dás, hogy az egyes csoporttagokra milyen feladatot lehet bízni, amit képességei szerint teljesíteni is tud, tehát 

keletkezik egyfajta sikerélmény, ami a további feladatokra ösztönzi az adott csoporttagot.  

A közösen szerzett tudás élményének megélése, annak felismerése, felismertetése mellett, hogy a közösség-

nek ereje van, azt is tudatosítani lehet a gyerekekben, hogy a csoportot az egyéni, egyedi teljesítmények 

teszik, növesztik erőssé és naggyá. Ugyanakkor ezt az erőt előremutató módon használni és felhasználni a 

csoport minden egyes tagjának felelősségteljes viselkedése mellett lehetséges. 

 

„Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák: A személyközi kompetenciákhoz tartoznak mind-

azok a viselkedésformák, amelyeket az egyénnek el kell sajátítania ahhoz, hogy képes legyen hatékony és 

konstruktív módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén meg tudja oldani a konfliktusokat. 

A személyközi kompetenciák nélkülözhetetlenek a hatékony személyes és csoportos érintkezésben és mind 
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a köz-, mind a magánélet területén.” 

A Bejárható Magyarország tantárgy gyakorlata ezt a kompetenciaterületet is kiemelten erősíti. Az úgyneve-

zett terepen történő mozgás során fontos szerepet kap az egyes elfogadott viselkedésformák alkalmazásának 

képessége. A túrákon a csoportban, kerékpárral közlekedve a szabályok betartása, az alkalmazkodás a cso-

port haladási üteméhez, a csoportra vonatkozó szabályok felállítása és betartása, betartatása elengedhetet-

len a túra sikeréhez. 

Hasonlóan alkalmas egy kerékpártúra a nevelési munkában a túra során véletlenszerűen kialakuló konfliktus-

helyzetek konstruktív megoldására (hangsúlyosan a megoldásra, nem pedig a konfliktuskerülésre). Nagyon 

fontos tudatosítani a tanulókban, hogy a konfliktus nem kudarc, hanem egy megoldandó feladat, hiszen az 

egyének saját egyediségük okán, minden jó szándékuk dacára kerülhetnek konfliktushelyzetbe a különböző 

közösségi tereken. Ezek megoldására kell a tanulókat megtanítani a konfliktuskezelés humánus módján, az 

érvelés, a metakommunikáció segítségével, a durva és agresszív magatartási attitűdök elkerülésével. 

 

„Állampolgári kompetenciák: Az állampolgári kompetenciák átfogóbbak, mint a személyköziek, mivel tár-

sadalmi szinten működnek. Azoknak a kompetenciáknak a halmazaként írhatók le, amelyek az egyén szá-

mára lehetővé teszik az állampolgári szerepvállalást.” 

A természetben, a kerékpártúrán, a jármód alkalmazása során elvárt viselkedési szabályok megismerése, 

megismertetése, a közösen, egymásra utalva megélt helyzetek, élmények kezelése, feldolgozása az egyik cél. 

A nagytájak komplex turisztika bemutatása során megélt etnikai, vallási sokszínűség, a zarándokút mint men-

tális és lelki többletet jelentő sajátos természetjárás lényegének megértetése, az egész tantárgyat átható 

hazaszeretetre nevelés nagymértékben hozzájárul az elvárt szociális és állampolgári kompetenciák fejleszté-

séhez. Mindezek átélése, személyes megtapasztalása révén alakul ki a valós kötődés a hazai tájakhoz, ez a 

természetközeli kapcsolat támasztja alá, teszi élővé a tankönyvekből elsajátított ismereteket.  

Így válik élővé, tartalommal telítetté az „állampolgár, hasznos polgár” fogalma. Az egyén csoportos tevékeny-

ség keretei között szerzett, és átélt ismeretei a hazáról, a korábbi korok embereinek ránk maradt alkotásai, 

ezek tisztelete, üzenete a jelenkor emberei számára teszik egyértelművé, vállalhatóvá az állampolgári sze-

repvállalás szükségességét. E tevékenységek során fejlődik ki a tanulókban az állampolgári szerepvállalás igé-

nye. 

 

„Vállalkozói kompetencia: A vállalkozói kompetenciának egy aktív és egy passzív összetevője van: egyrészt 

a változás kiváltására való törekvés, másrészt a külső tényezők által kiváltott újítások üdvözlésének és 

támogatásának a képessége. A vállalkozói kompetencia része a változáshoz való pozitív viszonyulás, az 
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egyén saját (pozitív és negatív) cselekedetei iránti felelősség vállalása, a célok kitűzése és megvalósítása, 

valamint a sikerorientáltság.”  

A tantárgy fő feladata e kompetencia mentén valósul meg, miszerint a legfőbb cél, hogy felkeltse a tanulók 

érdeklődését természetben megvalósuló, környezetbarát szabadidős tevékenység végzésére, amely során 

kiemelkedő szerepet kap a testmozgás és az ismeretek kreatív feldolgozása. Felkészíti őket a biztonságos és 

élményszerű kerékpáros természetjárásra, az alapvető szabályok megismertetése és gyakorlati alkalmazása 

által, felkészíti őket a természetjárás különböző módjainak kipróbálására, a jelentősebb túraútvonalak „be-

járására” és megismerteti hazánk természeti és épített kincseit, nemzeti értékeinket. A szabadidő aktív eltöl-

tése aktív testmozgást feltételez. 

Mindez újszerű szemléletmód és életmód kialakítását feltételezi. A kerékpáros jármód közelebb visz a termé-

szethez, kiszabadít a motorizált világ elkényelmesedett szokásrendjéből, a szokványos, beidegződött megol-

dások helyett a kreativitásra ösztönöz. Erősen támogatja akár a tervezés (túraútvonalak megtervezése) akár 

a végrehajtás (túrák lebonyolítása) során az újfajta egyéni, kreatív ötletek megvalósítását. 

A Bejárható Magyarország Program fogékonyságot feltételez a másság befogadására, a természetközeli, a 

természet erejét fel- és nem kihasználni akaró tevékenységek befogadására. A kényelmi eszközök használata 

helyett az emberi tudás, a természet adta és kínálta lehetőségek felismerése és elfogadása áll a tananyag 

középpontjában. Egy természetközeli, természetbarát életmód kialakítása a cél, amelynek segítségével a XXI. 

század embere végre azonosulni tud a természet kínálta lehetőségekkel, illetve felelősen tud dönteni a ter-

mészeti környezet átalakításáról, avagy megóvásáról. 

 

„Kulturális kompetencia: A gondolatok, élmények és érzések különféle módon – többek között zene, tánc, 

irodalom, szobrászat és festészet – történő kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában. A gondo-

latok, élmények és érzések különféle módon – többek között zene, tánc, irodalom, szobrászat és festészet 

– történő kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában.” 

Kiemelt pedagógiai feladat a tantárgy keretében az esztétikai nevelés, a közvetlen vagy akár a közvetett ta-

pasztaltszerzések során a „szép” felfedeztetése a tanulókkal. Tudatosan és következetesen rá kell 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. A tantárgy kiemelt célja, hogy a tanulók „hallják meg a csendet”, és megtanulják azt, mit kezdjenek 

vele. További fontos cél az, hogy ne csak átéljék, hanem meg is tudják fogalmazni érzéseiket. 

Itt tudunk kitérni a különböző tantárgyak, műveltségi területek adta különleges kifejezési módok átélésére, 
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hogyan fejezik ki az érzéseket, a hangulatokat, élményeket a zene, az irodalom, a tánc, a festészet és a szob-

rászat jeles magyar képviselői. A zene, a tánc vagy a képzőművészet területén különleges képességekkel ren-

delkező tanulók „megszólaltathatnak” saját alkotásaik révén is. 

 

Az ismeretszerzés lehetőségeinek színterei 

 

A tananyag és az ezzel kapcsolatos kézikönyvek, tematikák ismertetése előtt térjünk ki az egyes ismeretszer-

zési területek hasznosságára, hasznosíthatóságára. 

 

Tanóra 

A tanórai keretek között az új ismeretek, illetve a már meglévő ismeretek rendszerezésére kell a hangsúlyt 

fektetni. Az ismeretfeldolgozás a tanórai keretek között is legkevésbé történjen frontális tanári tevékenység 

során. Ebben a munkaformában is törekedni kell a csoportos tevékenység minél nagyobb arányú alkalmazá-

sára, hogy már a kezdetektől természetessé váljon a tanulók részére a közösségben tevékenykedés, a közös-

ségi szabályok mielőbbi kialakítása. Az egyéni és csoportos tevékenykedtetés, a rendelkezésre álló IKT eszkö-

zök maximális ki- és felhasználása fontos feladata a tantervnek. A gyerekek kisiskolás koruktól kezdődően 

használják ezeket az eszközöket, tehát a tanulók által ismert és mindennap használt eszközök egyben eszkö-

zei lehetnek a tantárgy megszerettetésének, a kerettantervi ismeretek elsajátításának szolgálatába állítva. Az 

ismeretek tanórai keretek közötti elsajátításának is a legfőbb ismérve kell legyen a tanulók egyéni és csopor-

tos ismeretszerzésen keresztül történő tudás megszerzése, az egyes korábbi más műveltségterületen szerzett 

ismeretek integrálása. A tevékenykedtetés a közös ismeretszerzés élményén túl egyéb társadalmi és szociális 

kompetenciák erősítését is szolgálja. 

 

Projektóra, projektnap, projekthét 

Mielőtt jelen tantárgy esetében megvizsgálnánk a projektszemléletű oktatás hatékonyságát, feltétlenül szót 

kell ejteni a projekt-pedagógia és oktatás általános jellemzőiről. Projekt alatt azokat a tanulásszervezési for-

mákat értjük, amelyek során a tanulók közösen, együttműködve, belső indíttatásból, jellemzően valamilyen 

gyakorlati természetű, a mindennapi élethez kapcsolódó problémára fókuszálva egy közös produktum, ter-

mék létrehozása érdekében dolgoznak. A hagyományos iskolában az ismeretek alkalmazása elválik maguktól 

az ismeretektől, nem világos, hogy az egyes tantárgyak révén megtanult tudás voltaképpen mire is használ-

ható, mivel a tantervek nem az életből, hanem a tudományok rendszeréből indulnak ki, és egy diszciplináris 

logikába helyezik bele. A projekt ezzel szemben jellemző módon interdiszciplináris, miközben az elsajátítandó 
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tudásanyag mindig szorosan kapcsolódik valamely megoldandó gyakorlati problémához.  

A projektmódszer kialakítása John Dewey elvein alapult, amelyek egyebek mellett a következő összefüggé-

seket hangsúlyozták. 

 A tanulásnak a személyes tapasztalaton kell alapulnia. 

 A tanításnak figyelembe kell vennie a tanulók fejlődési szükségleteit és érdeklődését. 

 A tanulónak aktívan részt kell vennie saját tanulási folyamatainak alakításában. 

 A tanulót a közösség ügyeiben való aktív részvételre, a közösségért felelősséget érző polgárrá kell 

nevelni. 

 Interdiszciplináris jellegénél fogva áttöri a tantárgyi választóvonalakat. 

 Hagyományos osztályozással nehezen vagy egyáltalán nem értékelhető. 

 Újfajta tanár-diák viszonyt igényel (a tanár nem felülről irányít, hanem tagja a projektet megvalósító 

közösségnek, belülről segíti a projekt sikeres megvalósítását). 

 

A projekt-pedagógia fázisai: 

Előzetes tervezés: Minthogy a projektmunka deklaráltan a tanulók aktív részvételére épül a tervezés fázisától 

kezdve a kivitelezésen keresztül egészen az értékelésig, ebből egyértelműen adódik, hogy nem a pedagógus 

egyéni feladata a projektmunka részletes tervének kidolgozása. Már a folyamat legelején kell lennie valami-

lyen előzetes koncepciónak a megvalósítandó projektről, annak tartalmi struktúrájáról. Az életkornak meg-

felelő és elvárható mértékben van lehetőség a tanulóközösség bevonására. 

Témaválasztás: A projekt olyan tevékenység, amit a tanulók “teljes szívvel”, azaz szívesen és saját elhatáro-

zásból, belsőleg motiválva végeznek. Jelen esetben a szabad témaválasztás nem tud teljes mértékben meg-

valósulni, hiszen a fő téma adott, az alternatíva a célhoz vezető út keresésében rejlik. Ehhez használható fel 

a brainstorming (ötletroham, ötletbörze) technikája, mely magában is inspiráló, kreatív feladat lehet. 

Feladatok kiosztása, munkacsoportok szervezése: Az érintettek körének meghatározása után kell kialakítani 

a munkacsoportokat. A kellő rutinnal szervezett projektek nyilvánvalóan jó irányban formálják a tanulók szo-

ciális kompetenciáit. 

A projektmunka során felmerülő fontos kérdés, hogy a rutin vagy a fejlesztés legyen a cél az egyes feladatok 

személyre szabásánál. Tehát olyan feladatot kapjon a tanuló, amit képességeinek ismeretében bizonnyal si-

keresen meg tud oldani, vagy inkább olyat, amivel a meglévő kompetenciái tovább tudnak fejlődni. A feladat-

kiosztás függ a tanulócsoport összetételétől, illetve attól, hogy a tevékenység során a résztvevők milyen kom-

petenciáit kívánjuk fejleszteni. A projektmódszer egy olyan sajátos tanulás szervezési technika, amely a dif-

ferenciálásra épül úgy, hogy a tanulócsoportok különbségeit, szükségleteit és motiváltságát veszi figyelembe. 

http://tanmester.tanarkepzo.hu/otletroham
http://tanmester.tanarkepzo.hu/szocialis_kompetenciak
http://tanmester.tanarkepzo.hu/szocialis_kompetenciak
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A csoportban tevékenykedtetés során könnyen felszínre kerülnek ez egyéni kompetenciák, a csoportdina-

mika szabályai szerint ezek összeadódva magasabb szintre emelik a csoportteljesítményt. 

A Bejárható Magyarország tantárgy interdiszciplináris jellegénél fogva kiváló lehetőséget biztosít a projekt-

módszer alkalmazására. A Bejárható Magyarország kerettanterv esetében kifejezetten javasolt, hogy azok a 

tudáselemek, amelyek terepen hatékonyabban épülnek be, jelenjenek meg tanórán kívüli tevékenységekben 

is. A tanév folyamán az egyes tematikus területek összefoglalására jó, és nem szokványos, de hatását tekintve 

nagyon eredményes lehet egy projektnap, vagy –hét megszervezése, amikor az összes programban résztvevő 

tanuló és pedagógus lehetőséget kap az ismeretek összegzésére. Egy-egy tanév végi projekthét (akár külső 

helyszínen) szép keretet adhat az év közben elvégzett munkának. Az életkori sajátosságok és az életkorból 

következően az elvárható ismeretek tudatában szervezhetjük a projekthetet a lakóhelytől távolabb, például 

egy nagyobb egység bejárása, megismerése során a tanévben megtanult ismeretek projekt keretek közötti 

alkalmazásának gyakorlása céljából. 

A hét végrehajtásába bevonhatóak a vállalkozó szellemű szülők is, így részvételükkel tovább erősödnek az 

interperszonális kapcsolatok, formálódik a közösség, olyan tanulói és szülői attitűdök kerülnek felszínre, me-

lyek iskolai keretek között szinte biztos nem. 

 

Erdei iskola 

Az erdei iskolai hét alkalmával nélkülözhetetlen ismeretekkel, tanulásszervezési módokkal és élményekkel 

gazdagodnak a gyerekek. A XXI. század és a főként a városi lét tálcán kínálja gyermek és felnőttek részére az 

élményeket, de ezeknek a képernyőn megjelenő történéseknek nem résztvevőivé, csak szemlélőivé válnak, 

mintegy kirakatban, képernyőn keresztül szemlélve azokat. 

Az erdei iskola ezzel szemben a „benne élés” élményét, az egymásrautaltságban összekovácsolódott közös-

ség izgalmát és a megtapasztaláskor keletkezett sokoldalú tudást kínálja. A tanulóknak nem egyszerűen be-

mutatja a környezetet, hanem öntevékeny felfedezésre alkalmas tanulási helyzeteket teremt. 

Az erdei iskola tehát egy olyan sajátos tanulásszervezési forma, amely az iskola tantervének integráns részét 

képezi, a program megvalósítása során a tanulók aktív, cselekvő tevékenységére alapoz, az ismeretszerzés 

folyamatát elsősorban kooperatív tanulási technikákra, a projektmódszer alkalmazására építi, és kihasználja 

az együttes tevékenységekben rejlő szocializációs lehetőségeket. 

A tanulók a tantervhez illeszkedő, előre kialakított program alapján fedezik fel a helyszín adottságait, ismer-

kednek meg földrajzával, növényeivel, állataival, az épített környezettel, az ott élő emberekkel, a helyi törté-

nelemmel, kultúrával. Megvizsgálják a természeti összefüggéseket, a benne lejátszódó folyamatokat, a tár-

sadalom és a természet viszonyát, az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását. Az együtt töltött 
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esték, a közös vizsgálódás, az egymás eredményeire épülő tevékenység társaikhoz is közelebb hozza őket, nő 

az önállóságuk és biztonságérzetük az adott környezetben.  

Az erdei iskolának nem csak az oktatás a célja – ez egy eszköz a tanulásszervezésre. Attitűdformáló ereje 

akkor van igazán, ha a színhely sajátos atmoszféráját, miliőjét sem hagyjuk figyelmen kívül. Az erdei iskola 

egyszerre nevel, tanít és közösséget formál. 

 

Nyári tábor 

A nyári táborok céljai megegyeznek az erdei iskolák céljaival. A nyári tábor egy speciális tanulásszervezési 

forma, amely nem része az iskola tantervének, és sokszor heterogén a résztvevők életkorát tekintve. Ez a 

tény sok lehetőséget és legalább annyi gátat jelenthet a megvalósításban. Felhasználható az idősebb tanulók 

gazdagabb tárgyi tudása a tudásmegosztás területén. A heterogén életkorú csoportok révén a tanulók valós 

társadalmi környezetben kell, hogy mozogjanak ugyan úgy, mint a mindennapokban. Ezen a terepen tanul-

ható meg az életkori hierarchiából következő munkamegosztás, fejlődnek a szociális kompetenciák, az egy-

mástól tanulás, a közösségben tevékenykedés, az egymás tisztelete, elfogadása – mindez az ismeretszerzésen 

túl plusz lehetőségeket biztosít a nevelés területén a pedagógusoknak. 

Az eddig felsorolt ismeretszerzési módok azt a célt szolgálják, hogy az általános iskola 5-8. évfolyama alatt 

kialakítsuk a tanulókban az igényt az ország- és természetjárásra, megismertessük őket a vonatkozó szabály-

rendszerekkel, felkészítsük őket a természetjárás, turisztika gyakorlásához szükséges alapvető ismeretekre, 

kialakítsuk bennük az igényt e szabadidő-eltöltési forma iránt, amely kapaszkodót adhat új társas kapcsolatok 

kiépítésének lehetőségéhez, képessé váljanak a tanulók az önálló és csoportos ismeretszerzésre, biztonsággal 

tudjanak mozogni ismeretlen élethelyzetekben, mert jó kommunikációs készséggel rendelkeznek, el- és be-

fogadók az általuk kevésbé, vagy nem ismert közösségekben. 
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A tananyag 

 

Mindezek után tárgyaljuk a tananyagot, ami alapján a tanári kézikönyvek, valamint az egyéb oktatást segítő 

anyagok elkészülhetnek. A Bejárható Magyarország programnak célja és feladata, hogy egyrészt kiegészítse 

a természetismeret, biológia, földrajz, testnevelés és sportoktatást olyan korszerű tartalmakkal, melyek az 

órarendi keretekben nem valósíthatók meg, másrészt biztosítsa hazánk természeti kincseinek élményszerű 

megismerését a természetben, szabadban eltöltött csoportos tevékenységen keresztül. 

 

Hazánk, Magyarország 

Magyarország földrajzi elhelyezkedése, általános természet földrajzi jellemzői, Magyarország földrajzi tájegy-

ségei és települési infrastruktúra rendszere, a szűkebb lakókörnyezet megismerése. 

 

Ismerkedés a különböző jármódokkal 

Az öt jármód - gyalogos, kerékpár, ló, vitorlás és túrakenu – alkalmasak az ország bejárására, mivel Magyar-

ország természeti adottságai a kiépített túraútvonalak tág teret biztosítanak a barangoláshoz, a korlátozás-

mentes természetjáráshoz. A tantárgy megismerteti a tanulókkal az egyes jármódokat képviselő szervezete-

ket, szövetségeket, egyesületeket, civil szervezeteket, ezek naprakész tartalmakkal bíró honlapjait, továbbá 

egyéb olyan mértékadó internetes portálokat, amelyek hasznos információik révén a folyamatos ismeret-

szerzés eszközéül szolgálhatnak. 

 

A kerékpáros jármód részletes bemutatása 

Kerékpártípusok, a kerékpár és ajánlott, és kötelező felszerelései, a kerékpár beállítása, kerékpározásra al-

kalmas ruházat kiválasztása. A kerékpár, mint közlekedési eszköz, sporteszköz és szabadidős eszköz. Kerék-

páros turizmus jellemzői. 

A változatos, mozgást igénylő kerékpáros túrázás megismertetése, a szabadidő mozgással történő kitöltésére 

való motiválás által igyekszik hozzájárulni a népesség egyre romló testi és mentális egészségi állapotának 

javításához, egy egészségesebb társadalom megteremtéséhez. 

 

KRESZ szabályok 

Kerékpár felszereltségére, forgalomra előkészítése, illetve a kerékpárosra vonatkozó szabályok megismerése. 

A kerékpáros helye a forgalomban, a közúti jelzések rendszere, z elsőbbség fogalma, rendőri jelzések, a „lát-

hatatlan KRESZ”. 
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Szabályok, viselkedés a természetben 

Ember és környezete, az emberi tevékenységek szerepe és hatásai, a környezeti károkozás következményei, 

a környezetvédelem szükségessége, természetvédelem, fenntartható fejlődés. A környezet-és természetvé-

delem, valamint a turizmus lehetséges fenntartható formái, természetjárók Tízparancsolata, a természeti ér-

tékek turisztikai jelentősége és az ökoturizmus. 

 

Tereptan, térképismeret, tájékozódás, turistajelzések 

Térképek története, térképek és szakmák, térképek csoportosítása, a terep térképi ábrázolása, térképjelek, a 

térkép részei, tájékozódás a térképen, helymeghatározás (Égtájak, fenn-lenn, jobb-bal), mérések a térképen 

(irány, távolság, magasság), tájékozódás digitális segítséggel, terepadottságok a túrák során (járhatóság), tér-

képolvasási gyakorlatok, tájékozódás a terepen (természeti jelenségek, térképi beforgatás, tájolóval, turista-

jelek segítségével), turistajelek, jelrendszerek, túraútvonal, menetidő-számítás, térképvázlat készítése, java-

solt térképek, honlapok, alkalmazások, a kerékpáros térkép sajátosságai, útvonaltervezés. 

 

Hasznos ismeretek – időjárás, gyakorlati praktikák 

A légkör fogalma, időjárás, éghajlat elemei, az időjárás változásainak okai. Hazánk időjárása. Az időjárás vál-

tozások, időjárás előrejelzés, az időjárás hatásai az emberi szervezetre, alkalmazkodás az időjáráshoz, avagy 

hogyan és mire kell felkészülni, tűzrakási alapismeretek, szélsőséges időjárás, és a menedékhely, vízlelőhe-

lyek, kerékpár szerelő és biztonsági alapkészlet. 

 

Egészségügyi alapismeretek, megelőzés, baleset-megelőzés, segítségnyújtás 

Segítségnyújtás, tennivalók baleset esetén, öltözködés, védőfelszerelések, veszélyforrások a természetben, 

ehető és mérgező – növények, gombák erdőn-mezőn. Barátságos állatok? A kerékpáros túrázás egészségügyi 

előnyei, sportértéke, bajban gyakorlati feladatok. 

 

Játékok a természetben, dalok 

Ismerkedés a kerékpárral, a magabiztos kerékpározás alapjai, környezetünk észlelése kerékpározás közben, 

magabiztos manőverezés kerékpározás közben, játékok a szabadban, turista dalok, népdalok, tájékozódási 

játékok, játékok rossz idő esetén, vagy utazáskor. 
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Felkészülés a túrára 

Felkészülés a túrára – alapvető kerékpáros túrázási ismeretek, megfelelő túracél kiválasztása a képességek 

és igények szerint. Papír és digitális alapú menetrendek (vasúti és busz) használata, testünk felkészítése a 

túrára, kötelező és ajánlott felszerelések, kiegészítők, a kerékpáros ruházat, a túratervezés. 

 

Túraútvonalak, túraközpontok  

A természeti értékek, mint turisztikai célpontok, települések, mint turisztikai célpontok, Kéktúra Magyaror-

szágon, túramozgalmak, teljesítménytúrázás Magyarországon, kerékpáros-útvonalak hazánkban, hazánkon 

áthaladó nemzetközi kerékpáros útvonalhálózat, a hazánkon áthaladó nemzetközi gyalogos- és lovas útvo-

nalhálózat, több jármóddal bejárható komplex útvonalak, jármódok találkozása, speciális kerékpáros prog-

ramlehetőségek, a tematikus- és zarándok útvonal, mint turisztikai vonzerő, zarándokútvonalak, mint a te-

matikus útvonalak különleges fajtái, a tematikus útvonal, mint turisztikai vonzerő. 

 

Szervezetek, túravezetők, szolgáltatások 

A jármódok országos és helyi szervezeteinek megismerése, kerékpáros túrázással foglalkozó honlapok, folyó-

iratok, kiadványok, ki a túravezető? Túranaptárak, releváns internetes információforrások. 

 

Nemzeti értékeink 

Nemzeti értékeink és a hungarikumok, a hungarikum és a vonzerő kapcsolata, világörökségek fogalma és 

jelentősége, hazai világörökségeink, az eddig megismert fogalmak rendszerbe állítása, összefoglalása, konk-

rét, természeti értékeink (földtani képződményeink), mint hungarikumok és világörökségek, szellemi öröksé-

günk, a magyar történelem egyedisége, a tragikus magyar 20. századi történelem megismertetése, gasztro-

nómiai értékeink, nemzeti értékeink a világ közös értékei, környezetvédelem és ökologikus gondolkodásmód, 

biológiai értékeink. 

 

A túraútvonalak természeti környezete – Élővilág, társulások, természeti környezet, természetvédelem 

Környezet, természeti környezet (Az ember és környezete), környezettan, ökológia, az élettelen környezeti 

tényezők, az élő környezet, a közös rendszer, erdők, puszták, vizes élőhelyek, sivatagok, kultúrtáj, fás élőhe-

lyek, füves élőhelyek, vizes élőhelyek, egyéb élőhelyek, megfigyelés, életnyomok, a gombák országa, az erdő 

szerepe, haszna, a természetvédelem az ember védelme, földtani és víztani értékek, élő természeti értékek, 

táj és a benne élő ember kultúrájának védelme, ökoturizmus. 
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Nagytájaink komplex (turisztikai) bemutatása a fontosabb jármód-túraútvonalakhoz kapcsolódva 

Ismerkedés a kulturális- és városi turizmus alapvető jellemzőivel, ismerkedés a falusi- és az örökségturizmus 

alapvető jellemzőivel, ismerkedés az egészségturizmus alapvető jellemzőivel Magyarországon, ismerkedés az 

aktív turizmus különböző formáival és jellemzőikkel, Budapest és vonzáskörzetének turizmusa, az Alföld és a 

Kisalföld turizmusának jellemzői, a Dunántúli-dombság turizmusának komplex bemutatása, Nyugat-Dunántúl 

és az Alpokalja, a Dunántúli-középhegység és a Balaton turizmusának jellegzetes arculata, az Északi-közép-

hegység szerepe hazánk turizmusában. 

 

Táborozási alapismeretek 

Felkészülés a táborozásra, élet a táborban. 

 

Készítsünk túratervet, túrakiírást, túranaplót! 

Túraterv készítése, túrakiírás készítése, túranapló készítése. 

 

A Bejárható Magyarország tantervi program az ország bármely területén bevezethető. Az ismeretszerzésnek 

ez a módja nagyon sok kompetencia fejlesztését teszi lehetővé, miközben erősíti a társas kapcsolatokat, a 

szabadidő hasznos eltöltésére ösztönöz. 

Legfőbb erénye a programnak, hogy a virtuális világból a való világba vezeti a részvevőket, valós emberi kap-

csolatok létrejöttét eredményezi, az otthon biztonságát és zártságát feladat szabadlevegőn történő izom-

munka mellett juthatunk közösségi élményekhez. 


