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1. Vezetői összefoglaló 

1.1 Bevezetés 

Az Oktatásfejlesztő és Kutató Intézet (OFI) a TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 

azonosító számú, „A köznevelési reformok operatív megvalósítása” kiemelt 

projekt keretében, mint ajánlatkérő „Kutatás-fejlesztési feladatok megvalósítása 

a Bejárható Magyarország Kerettanterv implementációjához kapcsolódóan, annak 

bevezetéséhez, helyi alkalmazásához vízi jármód fókusszal” tárgyú beszerzést 

indított kutatás-fejlesztési feladat elvégzésére. 

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség és konzorciumi partnere, a Testnevelési 

Egyetem, mint nyertes pályázó a kutatás-fejlesztés folyamatában vállalta 

mindazokat a részfeladatokat (tervezés, kutatási feladatok beazonosítása és 

módszertanának kidolgozása, tartalomfejlesztés, módszertani fejlesztés, a 

fejlesztések iskolai környezetben való kipróbálása, pedagógus-továbbképzési 

program tervezése, és annak pilotja, valamint összegző kutatási-fejlesztési 

jelentés készítése), melyek az eredmények részeit képezik. 

A Bejárható Magyarország kerettanterv bevezetése lehetőséget biztosít a 

műveltségterületek, a nevelési célok, kulcskompetenciák komplex értelmezésére 

és fejlesztésére az interdiszciplinaritás alapelvének érvényesítésével. A tantervi 

implementáció során fontos az elméleti, gyakorlati tudás összhangjának 

megteremtése. Lényeges a vízi foglalkozások megtartásához szükséges 

kompetenciák, tudástartalmak és gyakorlat meghatározása, annak vizsgálata, 

ezek a tudások milyen körülmények között sajátíthatók el és alkalmazhatók. 

Mindemellett a BMo kerettanterv célrendszere szoros összefüggésben van a 

Nemzeti alaptanterv testnevelés és sport területén kitűzött céljaival; megfelelő 

feltételek, szakszerű körülmények esetén a BMo lehetőséget teremthet új 

oktatásszervezési formákkal a heti két testnevelés óra 

„kiváltására”, a két követelményrendszer hatékony 

összekapcsolására.  
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1.2 A kutatás-fejlesztési folyamat rövid bemutatása 

A fejlesztés konkrét célja a Bejárható Magyarország tantárgy köznevelési 

intézményekbe való bevezetésének szakmai, módszertani támogatása.  

Ennek részei: 

 A tanulási-tanítási folyamathoz kapcsolódó tartalomfejlesztés 

 A tanulás-tanítás módszertana és eszközrendszerei 

 Pedagógus továbbképzési program kifejlesztése és pilotja 

A kutatás-fejlesztési program intézményi kapcsolatot, szakmai együttműködést 

igényelt; a három referencia intézményt a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

látókörébe került olyan intézményekből választottuk, ahol a vízi környezet, a vízi 

turizmus megszokott, elfogadott része az intézmény pedagógiai programjának, 

de nem választották még a BMo kerettantervet. A kiválasztott intézmények a 

következők: 

1. Dunavarsány, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Ráckevei Dunaág) 

2. Gyomaendrőd, Kis Bálint Általános Iskola (Hármas-Kőrös holtágai) 

3. Baja, Újvárosi Általános Iskola Felsővárosi Telephelye (Duna) 

A kutatás-fejlesztési folyamat kezdeti lépését a szereplők bevonása és 

mozgósítása mellett a helyzetelemzés adta, amelynek során kvantitatív 

(kérdőíves) és kvalitatív (egyéni, illetve fókuszcsoportos interjúk) módszerek 

segítségével próbáltuk feltérképezni azon ismereteket és nézeteket, amelyek a 

BMo kerettanterv implementációjának lehetőségeire, akadályaira, az 

implementációval kapcsolatos kihívásokra és megoldásokra reflektálnak. A 

hatékony és sikeres tantervi implementációhoz információkat kellett nyerni a 

BMo általános ismertségéről és arról, hogy rendelkezésre áll-e olyan oktatási 

környezet, amelyben a tantervi anyag bevezetésének, alkalmazásának folyamata 

meg tud valósulni. 

A helyzetelemzés eredményei rámutattak, hogy a 

szabadon tervezhető időkeret felhasználására 
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született, innovatív jellegű kerettantervek – köztük a BMo –, illetve kiegészítő 

tantervek az iskolavezetők körében csak kevésbé ismertek. A BMo bevezetése a 

pedagógusokra, – bár fel kell vállalniuk némi pluszmunkát – az újdonság erejével 

hathat, míg a diákok a tantermek falain kívül, a természetben tanulhatnak, 

mindezt a testi és lelki egészségre egyaránt pozitívan ható sporttevékenység 

közben. A BMo kerettanterv lehetőséget ad a közismereti tárgyak ide kapcsolódó 

tudásanyagának integrálására is, a programot már működtető iskolák vezetői 

azonban arról számoltak be, hogy a jellemzően hetenkénti egy órán – amelyet 

lehetőség szerint tömbösítenek – inkább gyakorlatorientált sportoktatás folyik.  

Az úszástudás a helyzetelemzés során, de a kutatás-fejlesztési folyamat későbbi 

fázisaiban is a BMo kritikus feltételeként került azonosításra; mind a 

pedagógusok, mind a szülők a BMo vizes programja egyik legfontosabb elemének 

a biztonság kérdését tekintik. A köznevelési intézmények és a településükön 

működő vízisport-egyesületek, egyéb intézmények közötti partnerség komoly 

deficitet mutat a helyzetelemzés tükrében, ami azért alapvető probléma, mert a 

BMo kerettanterv iskolai implementációjához feltétlenül szükség van külső 

támogatásra, módszertani, infrastruktúra- és eszköz-jellegű, képzéshez kötött 

segítségre. 

A helyzetelemzésből kiinduló, a BMo kerettanterv implementációjához kapcsolódó 

módszertani fejlesztés kapcsán lényeges inputot jelentett a gyakorlattal 

rendelkező szakemberek tapasztalata. A már működő programok szervezői és 

végrehajtói olyan szakmai észrevételeket tettek, amelyek a BMo kerettanterv 

pedagógiai módszertanát erősíthetik, és amelyeken keresztül az esetleges 

gyengeségek kiszűrhetővé válnak. 

A vélemények szerint a BMo-val lehetne javítani az elméleti képzés-gyakorlati 

képzés oktatásban fennálló aránytalanságán, mivel elméleti képzéssel kombinált, 

de alapvetően gyakorlati oktatásként képzelik el. Az interjúk egyik legfontosabb 

tanulsága a program korlátaira vonatkozóan mindenképp a részt vevő 

pedagógusok bizonytalansága, amely eredhet a BMo 

„bejáratlanságából”, a már meglévő keretekkel és 

kötöttségekkel való összeegyeztetés nehézségeiből, 
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illetve a nevelőtestület attitűdjeivel kapcsolatos aggodalmakból. 

A jó gyakorlatok szakszerű és adaptálható leírása még nem történhetett meg, 

mert a BMo kerettanterv bevezetése, alkalmazása – ezzel együtt az ismertsége – 

csak elenyészően kisszámú iskolára jellemző. A folyamat tehát nem tart még ott, 

hogy hozzáférhető-adaptálható formában a pedagógusok rendelkezésére álljanak 

olyan jó gyakorlatok, amelyek a megfelelő segítséget, támogatást jelentik a 

munkához, a Bejárható Magyarország kerettanterv bizonyíték alapú iskolai 

implementációjához. 

A végső lépésben, a módszertani fejlesztést követően – pontosabban közepette – 

a BMo-hoz kapcsolódó pilot továbbképzés is megszervezésre került. A komplex 

megközelítés elősegítése érdekében elsősorban a testnevelés, természetismeret, 

biológia és földrajz szakos pedagógusok tekinthetők alkalmasnak a BMo képzésre 

és a képzés elvégzése után a tantárgy vezetésére, oktatására, így a pilot 

továbbképzésben is rájuk számítottunk. A pedagógus-továbbképzési PILOT 

programban résztvevők a kutatási fázisban referencia intézményként résztvevő, 

a fókuszcsoportos interjú során már szerepet kapó intézmények a Bejárható 

Magyarország program iránt érdeklődő pedagógusaiból álltak.  

A képzési PILOT 4 napig tartott és 40 órás teljes időtartamot ölelt fel. A képzési 

tematika a fejlesztés alatt álló Bejárható Magyarország kerettanterv vízi 

orientációs tantervi változat tartalmi és módszertani szempontjai szerint készült. 

Figyelembe vettük a készülő pedagógiai koncepció és programterv főbb elemeit, 

elképzeléseit, szakmai céljait és feladatait. A négy napos programban 

tükröződött a kerettanterv komplexitása, másrészről törekedtünk az elméleti és 

gyakorlati képzési tartalmak arányos megjelenítésére.  

A képzési PILOT tematika kialakítása során arra törekedtünk, hogy a kérdőíves 

kutatás, a fókuszcsoportos és az egyéni interjúk, a megfigyeléseink alapján 

többszörösen is felmerülő és több irányból körbejárt kérdéseknek megfelelően 

alakítsuk ki a képzés majdani tematikáját.  

A képzésnek ez a formája, különösen a tartalma újszerű 

volt a résztvevőknek, ezért az elvárásaikhoz képest, 
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mindenképpen másként alakult a négy képzési nap szinte mindenki számára. Ez 

abból a szempontból érthető is, hogy a kollégák feltehetően kidolgozott 

tanmenetet, óraterveket vártak, és kevesen voltak tisztában a fejlesztési 

fázisban lévő program PILOT képzésének műfajával. Leginkább azzal, hogy a 

Bejárható Magyarország kerettanterv és annak jármódokra történő variánsainak 

fejlesztése sok további kutató és szakmai fejlesztési munkát követelnek még a 

következő időszakban. Ebben a kérdésben ad némi reményt az, hogy az interjúk 

során egybehangzó volt az a vélemény, hogy ez a fejlesztés sok új és várt 

lehetőséget teremt majd az iskolai szakmai, pedagógiai munka területén. Az 

azonban csak most fog nyilvánvalóvá válni, hogy ebben a munkában a helyi 

innovációnak lesz meghatározó szerepe. 

A felmérésünk után bízunk abban, hogy a kész anyagok iránti elvárás ellenére 

van innovációs energia az érdeklődő pedagógusokban és a választott fókusz 

intézményekben, van fogadókészség a bejárható Magyarország vízi orientációja 

iránt a vízparti településeken. Különösen fontos az, hogy a gyakorlatiasabb iskola 

elfogadható a programban és nincs ellenérzés a Bejárható Magyarország 

befogadásával szemben. 

A pedagógus-továbbképzési PILOT program fő célját mindenképpen elérte, a 

jelenlévők érdeklődését sikerült felkeltenünk a bejárható Magyarország 

kerettanterv, illetve annak vízi orientációs változata iránt, mivel ennek a 

fejlesztésnek, és egyáltalán, a Bejárható Magyarország innovációnak nem voltak 

előzményei.  

A PILOT eredményeként megszületett a pedagógus-továbbképzés elindításához 

szükséges tematika; az innovációs javaslatok és ötletek, valamint a kerettanterv 

vízi orientációjából eredő gyakorlati kivitelezés tapasztalatai jól szolgálják majd a 

Bejárható Magyarország kerettanterv bevezetését, a program koncepcionális és 

szakmai céljainak megvalósulását. 
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1.3 Ajánlások 

A BMo kerettanterv, mint opció kellő információ-szolgáltatással, a szereplők aktív 

kapcsolattartásával, egy network kialakításával, szakmai támogatással táptalajra 

lelhet, különösen a vízparthoz közeli iskolákban. Ezáltal pedig nemcsak a kajak-

kenu és a vitorlázás, hanem az egyéb vizes sportok is nagyobb népszerűségre 

tehetnek szert a szabadidő-sportolók bővülő körében, és új lendületet adhatnak 

az iskoláskorúak fizikai aktivitásának élénkítéséhez, Magyarország természeti és 

épített kincseivel kapcsolatos tudásuk bővítéséhez. 

Konkrét javaslatok a BMo vízi jármódú kerettanterv implementációjával 

kapcsolatban: 

 A BMo kerettanterv sikeres bevezetésének záloga az érintett szereplők – 

iskolák, intézményvezetők, pedagógusok, szolgáltatók, szülők – 

együttműködése, elkötelezettsége a program iránt, amelyhez a programról 

szóló kommunikációt is erősíteni kell. 

 A tanulók biztonsága lényeges, kiemelten kezelendő szempont, amelyre 

vonatkozóan az egyesületek, táborhelyek szakemberei biztosítani tudják azt 

a hátteret, amellyel megelőzhetők a problémák. 

 A rendszeres, szakszerű oktatásnak köszönhetően egyre több diáknak nyílna 

később lehetősége olyan jogosultságok, engedélyek megszerzésére 

(túravezetői, hajóvezetői igazolvány stb.), amellyel a jövőben már mint 

segítők, szervezők tevékenykedhetnének – ennek különböző szintű jogi 

szabályozását szerencsés lenne felülvizsgálni. 

 A Szövetség és az egyesületek mint szolgáltatók részéről a nyitottság a 

szakmai együttműködésre adott; amennyiben az iskolák hajlandóak 

együttműködni a helyi egyesülettel, úgy mindez lehetővé teszi a kapacitások 

találkozását és hatékonyabb kiaknázását.  

 A tanulók egészségi állapotának, fittségének és motoros képességeinek 

javítása elsősorban a szabadidősporton keresztül, élményközpontú 

foglalkozásokkal, az élsportos gondolkodás paradigmájától 

eltávolodva valósítható meg. 
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 A színvonalas képzési program iránti igény a pedagógusok részéről megvan, 

de ezen belül is prioritást kaphatna egy jó mérési-értékelési rendszer 

kidolgozása. 

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

a klienseit, a családokat kiszolgáló piaci szereplő jelenik meg, amelynek a – 

tanuló-generációk létszámcsökkenéséből is adódó – kereslet-kiesés 

kihívásával is meg kell küzdenie; erre a BMo kerettanterv bevezetése és 

iskolai identitásba történő integrálása megfelelő válasz lehet. 

Korábbi tartalmi fejlesztés, részletesen kidolgozott tantárgyi tematika és a 

képzési módszertan hiányában a BMo kapcsán nem voltak felderíthetők jó 

gyakorlatok. A kerettantervet lényegében nem is ismerik, ezért nem léteznek 

(még) a kerettantervhez kapcsolódó innovatív módszerek, eszközök. A BMo 

előzménynélkülisége indokolja a projektben megkezdett kutatás-fejlesztési 

folyamat folytatását, amelyben már megjelenhetnek a projekt eddig elért 

eredményei és a kidolgozott pedagógiai koncepció és módszertan értékeléssel 

kísért kipróbálása. 

 

2. Előzmények 

Az Oktatásfejlesztő és Kutató Intézet (OFI) a TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 

azonosító számú, „A köznevelési reformok operatív megvalósítása” kiemelt 

projekt keretében, mint ajánlatkérő „Kutatás-fejlesztési feladatok megvalósítása 

a Bejárható Magyarország Kerettanterv implementációjához kapcsolódóan, annak 

bevezetéséhez, helyi alkalmazásához vízi jármód fókusszal” tárgyú beszerzést 

indított kutatás-fejlesztési feladat elvégzésére. Az OFI-ban a projekt egyik 

céljaként a kerettantervben rögzített szabad időkeret felhasználását támogató 

innovációk létrehozása volt. A kiemelt projekt támogatja a hazai természeti és 

épített környezet élményközpontú megismerését szolgáló innovációk 

fejlesztését, kipróbálását és a fejlesztési eredmények 

rendszerbe illesztését. A tantárgyi szabad órakeret 

terhére lehetőség van az intézmények számára a 
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Bejárható Magyarország (BMo) kerettantervhez kapcsolódó különböző 

jármódokra vonatkozó speciális tudásanyag átadására. A BMo kerettanterv célja 

a testi-lelki egészségre nevelés, a hazaszeretetre nevelés a hazai természeti és 

épített környezet, és a kulturális kincseink megismertetésével, a természetben 

megvalósuló szabadidős tevékenységekkel, jellemzően a természetjárással. A 

kerettantervet az egyes köznevelési intézmények pedagógiai programjai, illetve 

helyi tantervei töltik fel tartalommal és részletezik. A BMo keretprogram öt 

jármódra (gyalogos, kerékpáros, lovas, vitorlás és túrakenus- kajakos terjed ki, 

az egyes köznevelési intézmények a hagyományaiknak, a helyi természeti és 

kulturális adottságaiknak megfelelően helyi tantervükbe építhetik. A folyami 

evezős-vizitúrázás hazánk természeti adottságait tekintve művelhető szabadidős 

tevékenységek közé tartozik, és minden vonatkozásban szolgálja a BMo 

kerettanterv céljait. 

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség és konzorciumi partnere, a Testnevelési 

Egyetem, mint nyertes pályázó a kutatás-fejlesztés folyamatában vállalta 

mindazokat a részfeladatokat (tervezés, kutatási feladatok beazonosítása és 

módszertanának kidolgozása, tartalomfejlesztés, módszertani fejlesztés, a 

fejlesztések iskolai környezetben való kipróbálása, pedagógus-továbbképzési 

program tervezése, és annak pilotja, valamint összegző kutatási-fejlesztési 

jelentés készítése), melyek az eredmények részeit képezik. 

 

3. Bevezetés 

3.1 Szakpolitikai háttér 

A 2014-ben elfogadott köznevelés-fejlesztési stratégia kimondja, hogy „az új 

tartalmi szabályozók a tanulók személyiségének és tudásának komplex 

fejlesztését helyezik a középpontba, amelynek legeredményesebb eszközét az 

olyan nevelési-oktatási programok jelentik, amelyek az iskolai életet 

egészében kezelik, azaz nem kizárólag a tanórákra 

koncentrálnak, hanem a nevelés-oktatás részének 

tekintik a tanórán kívül az iskolában eltöltött időt 
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is.” A stratégia főbb vezérelvei közé tartozik egyebek mellett a tanulói tárgyi 

tudás, a készségek, képességek szintjének emelése, fejlesztése, a pedagógusok 

módszertani kultúrájának fejlesztése, az új tantervi-tartalmi szabályozóknak 

megfelelő taneszközök fejlesztése, bevezetése, elterjesztése, a felzárkózás 

támogatása, az innováció és a tehetség támogatása a köznevelés minden 

szintjén, a pedagógusképzés fejlesztése és a szakmai fejlődésének biztosítása.  

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 

21.) számú EMMI rendelet 7. sz. melléklete1 tartalmazza a „Bejárható 

Magyarország” szabadon választható tantárgy kerettantervét. A Bejárható 

Magyarország (BMo) megnevezésű kerettanterv, amely az általános iskolák 

5-8. évfolyama számára készült, komplexitásával újszerű módon közelít a 

természetjárás népszerűsítéséhez, hazánk természeti és épített kincseinek, 

nemzeti értékeink megismeréséhez. 

A Nat ebben a képzési szakaszban – hasonlóan a többi képzési szakaszhoz – a 

műveltségi területeken önállóan, ugyanakkor azonos szerkezetben, azonos 

elvek szerint jeleníti meg a követelményeket. Ebből következően lehetőség 

nyílik arra, hogy a BMo közös tartalmakra építve közös értékeket határozzon 

meg. A BMo biztosítja, hogy bevezetésével, alkalmazásával a tantárgyközi 

tudás- és képességterületek fejlesztése valósuljon meg. 

A Bejárható Magyarország kerettanterv komplex ismeretanyagával hozzájárul a 

Nemzeti alaptantervben megfogalmazott köznevelési feladatok 

megvalósításához, a kiemelt nevelési célok eléréshez, az aktív, cselekvő 

ismeretszerzés megalapozásához, elsajátításához. Jelentős mértékben hozzájárul 

a kulcskompetenciák fejlesztéséhez, a fejlesztési területei a köznevelés szinte 

minden célkitűzéséhez kapcsolódnak. 

A BMo kerettantervben megjelenő fejlesztési területek a következők: 

- testi és lelki egészségre nevelés 

- honismereti nevelés 

- nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

                                                           
1 http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/index_miniszter.html  

http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/index_miniszter.html
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- környezetvédelem, környezettudatosság, fenntarthatóság 

- másokért való felelősségvállalás 

- társas kultúra megerősödése, kooperációra való képesség  

- erkölcsi nevelés 

- tanulás tanítása 

Minden kerettanterv – így a BMo kerettanterv is – a nevelési-oktatási 

programban szereplő tanulási-tanítási programnak egy speciális esete, olyan 

tanulási-tanítási program, amely átfogó, jellemzően több tantárgyat és 

évfolyamot ölel fel. A megjelent kerettantervek – köztük a BMo – bevezetése a 

2013/14-es tanévben már megkezdődött, de felmérések alapján megállapítható, 

hogy segítségre, támogatásra lenne szükség a további, szélesebb körű 

alkalmazásukhoz.2 

A fentiekre tekintettel az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által megvalósítandó 

TÁMOP 3.1.15,  „Köznevelési reformok operatív megvalósítása” c. kiemelt 

projekt egyik célja ezért a kerettantervekben rögzített szabad időkeret 

felhasználását támogató innovációk létrehozása. A kiemelt projekt támogatja a 

hazai természeti és épített környezet élményközpontú megismerését szolgáló 

innovációk fejlesztését, kipróbálását és a fejlesztési eredmények rendszerbe 

illesztését. A tantárgyi szabad órakeret terhére lehetőség van az intézmények 

számára a Bejárható Magyarország kerettantervhez kapcsolódó különböző 

jármódokra vonatkozó speciális tudásanyag átadására.  

 

3.2 A BMo kerettanterv implementációjának lehetőségei 

3.2.1 A tantervi implementáció lehetőségei 

A Bejárható Magyarország kerettanterv bevezetése lehetőséget biztosít a 

műveltségterületek, a nevelési célok, kulcskompetenciák komplex értelmezésére 

és fejlesztésére az interdiszciplinaritás alapelvének érvényesítésével. Az 

implementáció kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy összefüggések, kapcsolódási 

pontok segítségével egy komplex szemlélet alakuljon ki, amely 

                                                           
2 Princzinger Péter: Bejárható Magyarország Program a jogalkotás tükrében 

http://www.magyarvitorlaskozpont.hu/files/documents/BMo_PP_2013_07_16.pdf  

http://www.magyarvitorlaskozpont.hu/files/documents/BMo_PP_2013_07_16.pdf
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biztosítja a természetjárás érdekében a tantárgyi ismeretek alkalmazható 

tudássá alakításának lehetőségeit. 

A köznevelés fejlesztésére irányuló TÁMOP 3.1.15. „Köznevelési reformok 

operatív megvalósítása” kiemelt uniós projektben különös figyelmet kap „A 

pedagógiai munka támogatása az innováció- és a tudásmenedzsment 

eszközeivel” című programelem, amelynek operatív céljai között szerepel az új 

tartalmi szabályozókban foglalt követelmények teljesítésének előtérbe állítása. 

Fontos megismerni az intézmények dokumentumai alapján nevelési-oktatási 

programjuk, helyi tanterveik azon elemeit, amelyek a Bejárható Magyarország 

kerettanterv implementációjához kapcsolódhatnak, illetve azt biztosíthatják. 

Szükséges elemezni, hogy a kerettanterv implementációja hogyan járulhat 

hozzá az intézmények innovációs szemléletének változásához, az 

iskolafejlesztési folyamatok kialakulásához és megerősödéséhez: 

 a nevelési-oktatási programok, helyi tantervek módosításával, 

 a szervezeti és pedagógiai kultúra átalakulásával: 

o szakmai fejlesztő műhelyek kialakulásával és tevékenységük 

tartalmának fejlődésével, 

o továbbképzéseken megszerzett tudás alkalmazásával, 

 a tanulásszervezési folyamatok átalakulásával, fejlődésével. 

A tantervi implementáció során fontos az elméleti, gyakorlati tudás 

összhangjának megteremtése. Lényeges a vízi foglalkozások megtartásához 

szükséges kompetenciák, tudástartalmak és gyakorlat meghatározása, annak 

vizsgálata, ezek a tudások milyen körülmények között sajátíthatók el és 

alkalmazhatók.  

A BMo kerettanterv implementációja az egyes intézményekben az oktatás egész 

folyamatát befolyásoló változást és fejlődést eredményezhet. Az implementáció 

során a befogadó intézmény megismeri, kipróbálja, és saját pedagógiai 

gyakorlatába beilleszti nevelési-oktatási program kifejlesztett 

elemeit. A BMo kerettanterv bevezetése növeli azoknak a 

szakembereknek a számát, akik a speciális területen, 
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speciális tudással: szakmai és módszertani felkészültséggel megvalósítói 

lehetnek a vízi programoknak.  

 

3.2.2 A fejlesztés kiterjesztésének lehetősége 

A köznevelési törvény 27.§ (11) pontjában szabályozza azt, hogy az iskola a 

mindennapos testnevelést legfeljebb heti két óra időtartamban, a kerettanterv 

testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással valósíthatja meg. 

A „Testnevelés és sport” műveltségi terület anyaga - mind a négy évfolyamra 

érvényesen- lehetőséget biztosít az iskolák számára, ami egyúttal 

kötelezettséget, elvárást is jelent, az ún.”Alternatív környezetben űzhető 

sportok” megismerésére és beépítésére az iskolai pedagógiai folyamatokba. Ez 

a tematikai egység a négy évfolyamon összesen 46+54 =100 óra tervezésére 

ad lehetőséget, amely egyúttal előírás is: 

Két – a helyi tantervben rögzített – lehetséges választás mintáját képző 

aktivitás mozgásműveltségi anyagára hoz példát az összeállítás, amely azonban 

– értelemszerűen – a BMo kerettanterv bevezetésével, a vizes jármóddal 

történő természetjárás anyaga is lehet. 

A Testnevelés és sport kerettantervi összeállítás tehát fontos szerepet szán a 

következőkre: 

„A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai:  

 
 A szabadidőben jól hasznosítható sportágakban gyakorlottság szerzése, 

 A szabadtéren különböző időjárási viszonyok között végzett 

tevékenységekben aktív részvétel, 

 A szervezet edzettségének növelése, 

 Az egészséges életmód iránti igény erősítése, 

 A szabadban végzett testedzés jelentőségével, valamint 

a személyi és környezeti tisztasággal kapcsolatos 

ismeretek bővítése, 
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 A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás erősítése, 

 Az alternatív környezetben végzett sporttevékenységek viselkedési és 

magatartási normáinak betartása, 

 A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgásokkal a 

tematika továbbtervezése.” 

A fentiek alapján jól látható, hogy a testnevelés és sport területén kitűzött célok 

megvalósítása szoros összefüggésben van a BMo által biztosított lehetőségekkel. 

Ugyanebben a dokumentumban – a bevezetőben – szerepelnek a következő 

megállapítások is: „Bár a nevelési terület feladatainak megoldásából minden 

köznevelési tantárgynak ki kell vennie a részét, a testnevelés deklaráltan és 

rejtett tantervi hatásként is záloga a feladatok realizálásának, az életkori szakasz 

sajátosságainak megfelelően. Szorosan ide tartoznak azok a sport és a környezet 

kapcsolatát tartalmazó, a környezettudatosságot szolgáló információk, amelyre a 

szabadtéren történő sportfoglalkozások adnak lehetőséget.” 

A BMo vizes jármódra készülő programja egyértelműen biztosítja ezt a 

lehetőséget. Következésképpen, megfelelő feltételek, szakszerű körülmények 

esetén lehetőség nyílhat új oktatásszervezési formákkal a heti két testnevelés 

óra „kiváltására”, a két követelményrendszer hatékony összekapcsolására. A 

BMo kerettantervhez kapcsolódó – gyakorlati képzésként – élményt és tudást 

egyaránt biztosító mozgások megvalósítására kerülhet sor. 

 

4. A kutatás-fejlesztési folyamat céljainak megfogalmazása 

A Bejárható Magyarország kerettanterv 2013-tól Nemzeti Alaptantervre épülő, 

szabadon választható kerettantervként áll rendelkezésre a köznevelési 

intézmények számára. A kerettanterv sikeres implementációjához azonban 

szükséges a BMo-t támogató rendszer kialakítása – pl. pedagógus át- és 

továbbképzés, tananyag- és tartalomfejlesztés – is. A kutatás-

fejlesztés átfogó célkitűzése az alábbiakban foglalható 

össze:  
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 A „Bejárható Magyarország” kerettanterv implementációjához kapcsolódó 

rendszerelemek kialakítása a köznevelési intézmények számára. 

 Azon köznevelési intézmények szakmai, módszertani támogatása, amelyek 

a Bejárható Magyarország tantárgyat kizárólag vízi jármódú tematikával 

kívánják bevezetni, illetve a vízi természetjárást a többi jármódnál 

hangsúlyosabban tervezik feldolgozni.  

 A kutatás-fejlesztési tevékenység támogatja azokat a köznevelési 

intézményeket, amelyek a vízi természetjárást a többi jármóddal 

együttesen jelenítik meg pedagógiai gyakorlatukban.  

4.1 A kutatás-fejlesztés közvetett célja  

 Hozzájárulni a hatékonyabb és eredményesebb köznevelési rendszer 

kialakításához sporttudományos alapú testnevelési/sportpedagógiai 

programok kidolgozása és köznevelési rendszerbe történő integrálása, 

implementálása révén.  

 A Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódó vitorlás és kajakos-

kenus jármódra vonatkozó ismeretek és módszertani innováció strukturált 

formában történő feldolgozása és ezek elérhetővé tétele révén a Bejárható 

Magyarország tantárgy bevezetésének szakmai támogatása az 

intézményekben.   

 

4.2 A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai 

 A Bejárható Magyarország kerettanterv bevezetéséhez kapcsolódó tanórai, 

illetve tanórán kívüli tevékenységeknél a vitorlás, kajakos-kenus jármódra 

vonatkozó jó gyakorlatok összegyűjtése, esettanulmányok formájában 

történő  feldolgozása.  

 A tantárgy bevezetését megalapozó pilot együttműködések kialakítása, az 

érintett pedagógusok, szakemberek bevonása a fejlesztésekbe.  

 A tantárgy bevezetését segítő módszertani innováció 

megvalósítása, az újszerű tanulás-tanítás 

módszertanához és eszközeihez való fejlesztések 

kidolgozása, a bevezetéséhez szükséges 
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pedagógiai összetevő elem tervezése, az ehhez kapcsolódó pedagógus-

továbbképzési program kialakítása, kipróbálása. 

 Ehhez kapcsolódóan, az egyes képességek fejlesztésére kidolgozott 

tanmenetek és annak részeire, időbeli szakaszaira összeállított 

terhelési/tanítási egységekre, óratervekre, és terhelési modulokra 

tervezett komplex pedagógiai eszközrendszer (tanári kézikönyvek, 

feladatgyűjtemény, tematika, továbbképzési tananyag) kidolgozása.  

 A kutatás-fejlesztés szakmódszertani támogatása, újszerű tanítási és 

tanulási módszerek fejlesztése és alkalmazása: 

o mit tanítson a pedagógus (tanulási-tanítási tartalom) 

o hogyan és mivel tanítsa (módszertan és eszközhasználat) 

o hogyan épüljön fel az oktatási-nevelési folyamat (továbbképzés) 

 A kifejlesztett módszertani elemekhez kapcsolódó mérés-értékelés 

meghatározó a vízi jármódok elsajátítása során. 

 

4.3 A kutatás-fejlesztés konkrét céljai 

A fejlesztés konkrét célja a Bejárható Magyarország tantárgy köznevelési 

intézményekbe való bevezetésének szakmai, módszertani támogatása.  

Ennek részei: 

 A tanulási-tanítási folyamathoz kapcsolódó tartalomfejlesztés 

 A tanulás-tanítás módszertana és eszközrendszerei 

 Pedagógus továbbképzési program kifejlesztése és pilotja 

 

4.4 Fejlesztéshez való hozzájárulás, a kutatás-fejlesztés innovatív 

jellege 

Az egyes évfolyamokra biztosított, szabadon tervezhető időkeret 

felhasználásában alternatívaként jelenik meg a heti 5 órás tantárgy esetleges 

újabb idő-felhasználási lehetőségének programszintű 

megtervezésével és megszervezésével. Fontos lehetőség 

a kerettantervi kínálatok HPP-be történő 
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beemelésének szempontjából, hogy a heti 3 órás testnevelés kerettanterv, mint 

alapegység ismét választható, amelyen túl a kiegészítő tantervekkel 

kívánják/tudják biztosítani a heti 5 testnevelés tanórát. 

A testnevelés kerettanterv típusának helyi programban történő összeállítása a 

kerettantervi kínálatból választott további kerettantervi lehetőségekkel 

(Bejárható Magyarország kerettanterv vízi sportok fókuszú változata, a 

„Vitorlázás – vadvízi ismeretek 5-8. kerettanterv és a Kajak-Kenu Vízi jártassági 

ismeretek 5-8. kerettanterv) további variációkat, egyedi, a helyi adottságoknak 

adekvát megoldásokat hozhat.  

A program intézményi implementációját jelentő döntések meghozatalához, a 

programok megvalósításához azonban szükséges egy olyan támogató háttér 

kialakítása, amely az új tartalmak, módszerek figyelembevételével az innováció 

fejlesztését segíti elő. 

A fejlesztési folyamat egyben az intézmény tanulási folyamata is, amelyben 

minden iskolai szereplő egyaránt részt vehet a fejlesztés során. A fejlesztési 

folyamat végén, annak eredményeivel pedig hatékonyan és tartósan javíthatnak 

saját programjukon, amelyhez fűződő identitásuk sokkal erősebbé válhat, mint 

egy készen átvett és alkalmazott program esetében. 

 

5. A fejlesztési folyamat lépései 

5.1 Referencia intézmények bevonása 

A kutatás-fejlesztési program intézményi kapcsolatot, szakmai együttműködést 

igényel. Ehhez fontos alapot jelent a BMo kerettanterv eddigi történetének 

ismerete, és a fejlesztők identitása, azonosulása a BMo céljaival. 

A referencia intézményeket ebből következően a Magyar Kajak-Kenu 

Szövetség látókörébe került olyan intézményekből 

választottuk, ahol a vízi környezet, a vízi turizmus 

megszokott, elfogadott része az intézmény 
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pedagógiai programjának, de nem választották még a BMo kerettantervet. 

A BMo program lényeges jellemzője, hogy a vízi jármódhoz az intézmények 

korlátozott erőforrásokkal rendelkeznek, ezért szinte minden esetben létezik egy 

együttműködés az intézmények és a térségben működő sportegyesületek, 

nemzeti parkok, illetve a témakörben szolgáltatásra képes vállalkozások között. 

Jellemző az is, hogy az intézményben dolgozó pedagógusok, szakterületüktől 

függetlenül képesek voltak ezeken a helyeken a vízi turizmusban szerzett 

ismereteiket pedagógiai tevékenységükben is felhasználni. 

A kutatás-fejlesztésbe bevont köznevelési intézményekhez tehát a Magyar Kajak-

Kenu Szövetség tagegyesületeinek jó gyakorlatain keresztül juthattunk el. A 130 

tagegyesület kapcsolatrendszeréből került kiválasztásra a három, profiljában, 

méretében, földrajzi fekvésében és a vízzel való kapcsolatában eltérő intézmény. 

1. Dunavarsány, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Ráckevei Dunaág) 

2. Gyomaendrőd, Kis Bálint Általános Iskola (Hármas-Kőrös holtágai) 

3. Baja, Újvárosi Általános Iskola Felsővárosi Telephelye (Duna) 

 

5.1.1 Referencia intézmény: Kis Bálint Általános Iskola, Gyomaendrőd 

Gyomaendrődön, a Körös holtága mellett, a település belső területeivel érintkező 

módon van jelen vízi környezet, adott tehát a vizes jármód lehetősége. 

A településen két kajak-kenu sportegyesület is működik, három telephellyel, 

kikötővel. Az iskolában népszerű a sport, ismert versenysport a kajak-kenu, a 

vízi túrázás. A környék településein, a kisrégióban több településen is, a vízzel 

való együttélés, az élő víz és a holtágak szövevényében mindenütt jelen van a 

kézzel hajtott vízi járművekkel való közlekedés és a vízi sport, hagyományai 

vannak a szervezett víziturizmusnak. 

Intézmény: Kis Bálint Általános Iskola, Gyomaendrőd 

 



Magyar Kajak-Kenu Szövetség – Magyar Testnevelési Egyetem 
PR07 – ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY  

21 

 

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

5.1.2 Referencia intézmény: Sugovica Sportiskolai Általános Iskola, Baja 

Duna-parti városról van szó, régi vízparti települési hagyományokkal és 

életformákkal. A referencia-intézményi választás és döntés érdekessége, hogy 

kezdetben egy másik bajai iskolában gondolkodtunk és kezdtük meg az 

egyeztetést. A tanévzáró értekezleten is képviseltük a Magyar Kajak-Kenu 

Szövetséget és a BMo implementációs projektjét. A felkészülés során a helyi 

KLIK vezetőjével, és valamennyi helyi intézményvezetővel is volt találkozónk. 

Ezen a beszélgetésen vett részt a Sugovica Sportiskola vezetője és 

úszásoktatásért is felelős szaktanára. A városban történt további, a BMo-s 

fejlesztéseket érintő egyeztetések és a városban működő Bajai Vízisport Club 

együttműködési lehetőségeiből kiindulva előtérbe került a lényegesen nagyobb 

tanulói létszámmal és nagyobb tantestülettel, valamint releváns pedagógiai 

programelemekkel is bíró Sugovica Sportiskola. A városi együttműködés a városi 

iskolák között megmaradt, de a kutatás-fejlesztés megvalósításában ez az iskola 

lépett be a projektbe. 

Intézmény: Sugovica Sportiskolai Általános Iskola, 6500 Baja, Szent Antal u. 60. 

 

5.1.3 Referencia intézmény: Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola 

Sajátos helyzetű intézmény a Ráckevei-Dunaág mentén. A 70 éves magyar 

kajak-kenu sport sokáig egyetlen edzőtábora a település közvetlen 

szomszédságában működik 1968 (46) óta. Ez a kapcsolat a vízisportok iránti 

nyitottságot, illetve a szakmai ismereteket (két volt válogatott versenyző 

dolgozik az intézményben testnevelőként) sajátos módon teszi elérhetővé. A 

település lakói egyedi helyzetük révén, szemlélőként évtizedek óta járulékos 

ismeretekkel rendelkezhetnek a vízi sportági felkészülésről, a vízi turizmusról, 

ezért a víz iránti identitásuk kialakulásához, a vízparti geográfiai adottságaikon 

túl is igen kedvező helyzetben vannak. 

Intézmény: Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola, 

Dunavarsány, Árpád u. 12. 
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5.2 Pedagógus pilot csoport létrehozásának módszere és 

dokumentálása 

A pedagógus pilot csoportok a referencia intézményekben tanítókból 

szerveződtek. A „Blended learning” módszer bevetésével, lényegében a már 

akkreditált képzésekhez hasonlóan folyt a továbbképzési program pilotja. Ennek 

megfelelően a képzés dokumentációja az Oktatási Hivatal protokollja szerint 

történt (jelenléti ív, fényképek, az Oktatási Hivatal által előírt elégedettségi 

felmérés is a megfelelő kérdőív felhasználásával történt) 

 

 

5.3 A fejlesztés kiindulópontja: a helyzetelemzés legfontosabb 

tanulságai 

A helyzetelemzés célja azon ismeretek, nézetek, vélemények és attitűdök 

feltárása volt, amelyek a BMo kerettanterv implementációjának 

lehetőségeire, akadályaira, az implementációval kapcsolatos kihívásokra 

és megoldásokra reflektálnak. A hatékony és sikeres tantervi 

implementációhoz információkat kellett nyerni arról, rendelkezésre áll-e olyan 

oktatási környezet, amely a tantervi anyag bevezetésének, 

alkalmazásának folyamatát meg tudja valósítani. Tájékozódni kellett arról, 

az intézmények képesek-e kialakítani a tervezés, fejlesztés, értékelés és 

bevezetés egyensúlyát.  

Fontos volt annak megismerése is, hogy a rendszer különböző szereplői 

értékesnek, jelentősnek tartják-e azt a lehetőséget, hogy a tanulási 

környezetet egy támogató program segítségével fejleszteni lehet. 

A kutatást megelőzően a következő, főbb kérdésfeltevéseket fogalmaztuk meg: 

1. Mennyire ismert a BMo kerettanterv a köznevelési intézmények számára? 

2. Milyen infrastrukturális és személyi feltételekkel rendelkeznek az 

intézmények és milyen oktatásszervezési és módszertani 

keretek között képzelik el a BMo kerettanterv 

implementációját az iskolájukban? 
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3. Lenne-e igény az iskolákban a Bejárható Magyarország vízi jármódhoz 

kapcsolódó kerettantervének bevezetésére, és ha igen, milyen feltételek 

mellett? 

4. Milyen kulcselemei, illetve akadályai lehetnek a BMo kerettanterv sikeres 

implementációjának?    

5. Mennyire tekinthetők a köznevelési intézmények a vízi sportok oktatása, 

szabadidős felhasználása szempontjából aktívnak? 

6. Hogyan oldják meg az iskolák a mindennapos testnevelés bevezetésével 

járó megnövelt órakeret kihasználását? 

7. Léteznek-e együttműködések a köznevelési intézmények és a 

településükön működő vízisport-egyesületek, vízi turizmussal foglalkozó 

intézmények, nemzeti parkok között? 

8. Hogyan viszonyulnak a köznevelési intézmények az oktatási-nevelési 

innovációs folyamatokhoz? 

9. Hogyan értelmezhető a BMo kerettanterv az érintett szervezetekben és a 

közöttük lévő együttműködésekben megjelenő innovációs folyamatként? 

A helyzetelemzés eredményei arról tanúskodnak, hogy a megkérdezett 

közoktatási intézmények fele a heti öt testnevelés órát csak délutáni 

foglalkozásokkal, sokszor külső segítség igénybevételével tudja megoldani, a 

mindennapos testnevelés órarendi órakeretben való teljesítése esetükben 

akadályokba ütközik. Ugyanakkor a szabadon tervezhető időkeret 

felhasználására született, innovatív jellegű kerettantervek – köztük a BMo –, 

illetve kiegészítő tantervek az iskolavezetők körében csak kevésbé ismertek. 

Ennek hátterében elsősorban az állhat, hogy a köznevelési rendszer folyamatos 

és viszonylag gyors átalakulása az intézmények erőforrásait elvonta a tantervi 

innovációtól, és a kerettantervek kiadása óta eltelt idő még nem volt elegendő a 

BMo megismeréséhez. Mindez talán még inkább indokolttá tette egy konkrétan a 

BMo-hoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési folyamat elindítását.  
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Annál is inkább, mivel a BMo kerettanterv bevezetése lehetőségeket biztosít az 

iskolák számára ahhoz, hogy a jármódok ismeretanyaga beépüljön a pedagógiai 

programokba, valamint arra is, hogy tantárgyi keretek között legyen lehetőség a 

program megvalósítására. A BMo-nak az egyéni és fókuszcsoportos interjúk alatt 

történő megismerése során elindultak azok az innovációs gondolatok, amelyek a 

sikeres fejlesztéshez szükségesek. Ebből feltételezhető, hogy a BMo sikeres, jó 

gyakorlatokhoz vezető fejlesztés lesz/lehet a közoktatási reformok sorában. 

Az elmúlt két évben az iskolák tapasztalatokat szereztek arról, hogy az új Nat 

bevezetése, alkalmazása mit jelent számukra. Ez az időszak alkalmas volt arra, 

hogy az iskolák átgondolják: hogyan működtek a pedagógiai folyamatok eddig, 

és milyen változtatásokra lenne igény és lehetőség. Az olyan innovatív 

megoldások, mint BMo kerettanterv bevezetése szemléletváltást idézhet elő 

mind a pedagógusok, mind a diákok tanításhoz, tanuláshoz való hozzáállásában. 

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

esetében a természetes környezettel kezdődik. Amennyiben a vízparti 

hozzáférés adott az intézmények számára, úgy felépíthetnek egy hosszabb távú 

koncepciót is a BMo tantervvel kapcsolatban. 

A BMo kerettanterv sikeres bevezetésének záloga az érintett szereplők – iskolák, 

intézményvezetők, pedagógusok, szolgáltatók, szülők – együttműködése, 

elkötelezettsége a program iránt. A vízi sportfoglalkozások támogatása egyrészt 

eszközbeli, másrészt személyi feltételekben ragadható meg, de ki kell emelni a 

BMo horizontális tartalmi jellegét is, amelyben más, a sportprogramban 

konkrétan nem is feltétlenül szereplő pedagógusok is fontos szerepet kaphatnak. 

A szolgáltatóknak fel kell készülnie arra is, hogy a BMo vízi jármódú kerettanterv 

bevezetése velük szemben is igénynövekedéssel jár. Az interjúkban megjelenő 

eddigi tapasztalatok szerint a BMo bevezetése a pedagógusokra, – bár fel kell 

vállalniuk némi pluszmunkát – az újdonság erejével hat, kimozdítja őket a 

sokszor évtizedek alatt megszokott kerékvágásból, míg a diákok a tantermek 

falain kívül, a természetben tanulhatnak, mindezt a testi és lelki egészségre 

egyaránt pozitívan ható sporttevékenység közben.  

Az innováció egyik legfontosabb ösztönzője, hogy az 

iskola egyre inkább mint a klienseit, a családokat 
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kiszolgáló piaci szereplő jelenik meg, amelynek a – tanuló-generációk 

létszámcsökkenéséből is adódó – kereslet-kiesés kihívásával is meg kell 

küzdenie. A BMo bevezetésével a közoktatási intézmények vonzó kínálatot 

(egészséges életmódra, környezettudatosságra nevelés, rendszeres sportolás, a 

szabadban való tanulás) nyújthatnak a gyermekük beiskolázása előtt álló 

szülőknek. Ahhoz azonban, hogy a BMo bevezetésének opciója rendelkezésre 

álljon az iskolák vezetői előtt, a programot sokkal szélesebb körben szükséges 

megismertetni és népszerűsíteni. Ebben – e kutatás-fejlesztési folyamatot 

követően – a köznevelési oldalról szerepe lehet a folyamatban részt vevő, és a 

BMo-t már bevezető intézményeknek, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek, 

a KLIK-nek, míg sportági oldalról az érintett szövetségeknek és vízi 

sportegyesületeknek.  

A képességfejlesztés a vízi sportoknál a víztől való félelem leküzdésével 

kezdődik. A BMo akkor működik jól, ha a tehetséggondozás is belefér a 

pedagógiai folyamatokba, a kiemelkedő képességű fiatalok megismerésével és 

támogatásával a versenysport is nyerhet. A részképesség-zavarral, tanulási 

problémával, magatartási, viselkedési vagy személyiség problémával küzdő 

fiatalok számára a BMo egy jó lehetőséget jelent, mert egy olyan fajta 

életmódot, látásmódot, életviteli kompetenciát ismerhetnek meg vagy 

tapasztalhatnak meg, amely pozitívan visszahat a személyiségükre, tanulásuk 

eredményességére. 

Az úszástudás a BMo kritikus feltétele, mert mind a pedagógusok, mind a szülők 

a BMo vizes programja egyik legfontosabb elemének a biztonság kérdését 

tekintik. A különböző módszerekkel feltárt véleményekben többször 

megfogalmazódott, hogy a diákok természetes vízben szerzett tapasztalata és 

rutinja a későbbiekben életmentő lehet. Az egyesületek, táborhelyek 

szakemberei biztosítani tudják azt a hátteret, amellyel megelőzhetők a 

problémák. A rendszeres, szakszerű oktatásnak köszönhetően egyre több 

diáknak nyílna később lehetősége olyan jogosultságok, engedélyek 

megszerzésére (túravezetői, hajóvezetői igazolvány stb.), 

amellyel a jövőben már mint segítők, szervezők 

tevékenykedhetnének. Mindez a jövőben jelentősen 
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élénkíthetné a jelenleg az iskolák körében tapasztalt alacsony vízi tábor, illetve 

túraszervezői kedvet. 

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

turizmussal foglalkozó intézmények, nemzeti parkok közötti partnerség 

tekintetében komoly deficitet mutattak az eredmények, ami azért alapvető 

probléma, mert adataink igazolták: a válaszadók többsége partner lehet a BMo 

vizes jármódhoz kapcsolódó kerettantervnek implementációjában, de ehhez 

feltétlenül szükségük van külső támogatásra, módszertani, infrastruktúra- és 

eszköz-jellegű, képzéshez kötött segítségre. A megfelelő partnerségek, illetve a 

rendelkezésre álló tapasztalatok és a meglévő kapacitások megfelelő 

kihasználása segítheti a hatékony iskolai innovációt, akár többletforrások 

bevonása nélkül. A módszertani segítséget a pedagógusok elsősorban a 

szervezési, oktatási minták bemutatásától, korszerű segédanyagok 

kidolgozásától várják, amely mellett mindenképpen hasznosnak tartanák, ha 

működne egy BMo-honlap. A Szövetség és az egyesületek részéről a nyitottság a 

szakmai együttműködésre adott; a sikeres együttműködés a helyi egyesülettel 

pedig lehetővé teszi a kapacitás maximális kiaknázását.  

 

5.4 Módszertani fejlesztés 

5.4.1 Interjúkutatás az innovatív pedagógiai módszerekről 

A kutatás-fejlesztési folyamat ezen része a pedagógiai módszerek fejlesztésére 

irányult. A működő gyakorlatokban, illetve együttműködésekben tapasztalattal 

rendelkező pedagógusok véleményének feltárása, hasonló, a működés 

szempontjából kiemelkedő fontosságú elemek beazonosítása, új, innovatív 

módszerek leírása alapján terveztünk hozzálátni a módszertani fejlesztéshez.    

A kutatás ezen elemében félig strukturált egyéni mélyinterjúkat készítettünk 

olyan pedagógusokkal, akik már részt vettek, vagy jelenleg is részt vesznek vízi 

sportokat tartalmazó iskolai foglalkozások szervezésében és 

megvalósításában. Az interjúk célcsoportját olyan 

pedagógusok alkották, akik a vízi sportok terén 
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jártassággal rendelkeznek, a válaszadók száma 12 fő, működő gyakorlatokban 

tapasztalatot szerzett pedagógus volt. 

A BMo kerettanterv implementációjához kapcsolódó módszertani fejlesztés 

kapcsán lényeges inputot jelentett a gyakorlattal rendelkező szakemberek 

tapasztalata. A már működő programok szervezői és végrehajtói olyan szakmai 

észrevételeket tettek, amelyek a BMo kerettanterv pedagógiai módszertanát 

erősíthetik, és amelyeken keresztül az esetleges gyengeségek kiszűrhetővé 

válnak. 

Az interjúkat egy előre meghatározott témacsoportot és ahhoz kapcsolódó 

kérdéssort követve bonyolítottuk le az „interview-guide” módszert alkalmazva, 

azaz meghatározott témákat érintünk a kérdéssort követve, ugyanakkor a pontos 

kérdések és azok sorrendje az interjú menetéből adódtak. 

A strukturált kérdések az alábbi témákat érintették: 

 a BMo értékelése, a kerettanterv megvalósíthatóságával kapcsolatos 

vélemények;  

 a tartalmi, módszertani fejlesztéssel kapcsolatos igények, javaslatok, 

lehetséges nehézségek, buktatók azonosítása; 

 jó gyakorlatok, korábbi tapasztalatokból eredő megoldási ötletek; 

 a különböző szakterületek szinergiáinak azonosítása, megjelenítési 

lehetőségei a tartalomfejlesztésben. 

 

5.4.2 Az interjúk eredményei 

A megkérdezettek mindegyike döntően pozitív véleményt alkotott a BMo-ról, 

megemlítve közben azokat a tényezőket is, amelyek ugyanakkor akadályozhatják 

a program sikerét. 

 

Pozitívumok 
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A vélemények szerint a BMo-val lehetne javítani az elméleti képzés-

gyakorlati képzés oktatásban fennálló aránytalanságán, mivel elméleti 

képzéssel kombinált, de alapvetően gyakorlati oktatásként képzelik el: 

„a kerettantervből azt olvastam ki, hogy ez alapvetően egy elméleti tantárgy a mostani 

formájában. A továbbképzés viszont arról szól, hogy hogyan lehet egy kicsit közelebb hozni a 

gyerekekhez és hogyan lehet gyakorlatiasabbá tenni ezt a tantárgyat. Azt gondolom, hogy 

ha csak elméletin tanítjuk, így nem keltjük fel a gyerekek érdeklődését kellőképpen. Ha 

viszont gyakorlati ismereteket is kapnak, akkor annyi lehetőségünk nyílik újfajta ismeretek 

összekapcsolására és megszerzésére, hogy talán ennek a jelentőségét még nem is látjuk. De 

így most a képzésen, ahogy végigültük és eveztük és beszélgettük ezt a három napot, most 

már egyre világosabban látszódik az, hogy milyen kapcsolódási pontok lehetnek, és azok az 

értékek, amik a Natban is megjelennek, ebben a tantárgyban is nagyon jól megjeleníthetők”. 

„vigyük ki őket, egy gyakorlati dolog legyen ez tulajdonképpen, ne elméleti, mert abból 

tényleg rengeteget kapnak már” 

Többen hangsúlyozták annak előnyét, hogy a tanterem helyett a szabadban 

történik az oktatás, és sportolás közben elméleti (tantárgyi) ismereteket is 

kapnak a tanulók, illetve hogy a BMo a tantárgyi integrációt is elősegítheti: 

„egy vízitúra, annak az útvonalán lévő az összes lehetőséget be lehet hozni a vízitúra előtti 

időszakban bármelyik tantárgyból” 

„A Bejárható Magyarország kerettantervének a legnagyobb erényének a gyakorlatiságot 

tartom, tehát azt, hogy a 2012-es NAT-os kerettanterv nem ad annyi lehetőséget hogy a 

gyerekek megtapasztalják mindazt az ismeretszerzésben fontos dolgokat, amit kéne. Itt 

lehetőség van, úgy gondolom, vagy lehetőség lesz az ismeretszerzési folyamatban épp ezt a 

láncszemet erősíteni, tehát a tapasztalatot, az átélést. Ez az egyik, a másik a 

komplexitás, ami megragadott, hogy a különböző kompetenciák nagyon sokféle, és az 

ismeretköröket sokrétűen összekapcsolja” 

A tantárgyi sokszínűség többféle módon előkerült az interjúkban – az alábbi 

részletek erre, illetve az általános nevelési elemekre reflektálnak. 

„a tantárgyi koncentráció tárházát lehet előhozni ebből a lehetőségből mivel ugye nem 

csak a természetismeret, nem csak a sport része kerülhet előtérbe, hanem például az 

énekóra. Sokkal jobb énekelni a vízparton, nagyobb az akusztika lehetősége és az élmény 

maga hogy az ember vízparton énekel, és nyilván vannak olyan énekek, amiket az általános 

iskolában lehet hozzákapcsolni. Aztán például a magyar óra. A magyar órán a versek 

tárházát lehet előhozni, a vízzel, a természettel kapcsolatos versek tárházán, vagy kisebb 

esszék terén. És ne is beszéljünk arról, hogy a történelem sem maradhat el hisz a történelem 

az része mindennek, hisz azt éljük napjainkba is, és szinte mindent oda lehet kapcsolni 

igazából, ami ebbe a témakörbe előjöhet és a vízitúrázással kapcsolatban pedig még jobban 

lehet bővíteni, hiszen ha megterveződik egy vízitúra, annak az útvonalán lévő az összes 

lehetőséget be lehet hozni a vízitúra előtti időszakban bármelyik 

tantárgyból.” 
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Megjelennek a modern pedagógiai szempontoknak, az oktatás felé támasztott 

társadalmi elvárásoknak való megfelelés lehetőségei is – a tevékenységközpontú 

tanulás, a szociális készségek fejlesztése, a csoportmunka mint kooperatív 

módszer kapcsán a szociális tanulás, a tanulók és a pedagógusok oldalán 

egyaránt:   

„…a tevékenységközpontú pedagógiáknak kell most már egyre hangsúlyosabb szerepet 

kapni. Tehát ha mondjuk, ezen a tantárgyon keresztül kialakul egy ilyen szemléletmód akkor 

ez igen, átszármaztatható más tantárgyakra is”. 

„Tudjuk, hogy a gyerekeket most már azzal, hogy frontálisan tanítjuk őket, azzal nem fogjuk 

megfogni. Ez a tantárgy pedig lehetőséget ad a kooperációra, a csoportmunkára, arra 

hogy a szociális kompetenciáikat fejlesszük. Amire a mai világban nagy szükség van.” 

„Szeretnénk, ha ilyen műhelyek alakulnának ki az iskolán belül is, és hogyha azok, akik a 

természettudományos tantárgyakat tanítják, illetve azok, akik a tesit tanítják, és van, aki 

kettő az egyben, akkor jó műhelymunkák alakulhatnak ki én szerintem.” 

„Eleve több mindent behozunk, így még több az alkalom esetleg a csoportmunkára, a 

differenciálásra.” 

Abban az esetben, ha a program jól megtervezett, kidolgozott, úgy mind a 

gyerekek, mind a tanárok, mind pedig a szülők esetében kedvező változást 

hozhat az oktatással, a köznevelési rendszerrel kapcsolatos attitűdökben. 

 „harmadik negyedikes gyerek nagyon fogékony, nagyon lelkes, és a szülőt is még nagyon 

magunk mellé tudjuk állítani” 

„a gyerekek abszolút befogadóak, hiszen ők nagyon nyitottak az új dolgokra, a kérdés ugye 

hogy a szülők és a kollégák. A felnőttekkel talán nehezebb a dolgunk, mint a gyermekekkel, 

de úgy gondolom, hogy ha megfelelően tudjuk ezt tálalni és kapnak egy olyan képzést vagy 

plusz információt, ami a kedvükre való és látják, hogy van értelme, akkor ezzel nem lesz 

probléma”.  

A program erősítheti az iskolák, egyesületek, turisztikai intézmények 

együttműködését, amely a helyzetelemzésben még hiányterületként jelentkezett 

és egy ilyen komplex program esetében egyértelmű feltétele a sikeres 

működésnek és az erőforrások, szinergiák megfelelő kiaknázásának. Ha az 

intézményvezetők és az egyesületek helyi szinten jól tudnak együttműködni, 

akkor ez mindkét fél számára hasznos lehet. 

„Mi szerencsések vagyunk Gyomaendrődön, mert olyan városban élünk ahol lehetőségünk 

van arra, hogy a gyerekeket kivigyük a víz közelbe, hiszen van 16 holtágunk, 

van egy élővizünk, van két olyan egyesületünk, amely vízi 
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sporttal foglalkozik, kajak-kenuval és vannak úszó egyesületeink is. Úgy gondolom, 

hogy ez a fejlesztés nagyon jó együttműködésekre is lehetőséget biztosít” 

 „úgy gondolom, hogy nagyon jól össze lehet hangolni az iskolai programokat az 

egyesületi programokkal és maga a vízi turizmus újra fellendítése egy nagyon pozitív 

dolog lehet. Mivel az egyesületünk erre fel van készülve, …. Nem beszélve arról, hogy mint 

edző, ebből valószínűleg az egyesületünk is tud majd profitálni sport szemmel is.”   

 

Kétségek: hogyan lehet megvalósítani? 

Az interjúk egyik legfontosabb tanulsága a program korlátaira vonatkozóan 

mindenképp a részt vevő pedagógusok bizonytalansága, amely eredhet a BMo 

„bejáratlanságából”, a már meglévő keretekkel és kötöttségekkel való 

összeegyeztetés nehézségeiből, illetve a nevelőtestület attitűdjeivel kapcsolatos 

aggodalmakból. Ezek megoldásában elsősorban az intézményvezetőknek 

tulajdonítanak fontos szerepet – tőlük várják a fejlesztés támogatását.   

Tanmenetileg, majd amit kapok tőletek, azt össze kell vetnem az enyémmel és úgy át kell 

csoportosítanom szerintem, még ezt nem látom át. Vagy fordítva, még ezt nem tudom. A 

tananyagba megvan minden, amit ott olvastam, hogy kell tanítanunk, azzal nem lesz gond, 

csak a csoportosítás, hogy mikor, hol, mit kell tanítani. 

Ami esetleg akadályozhat egy-egy fejlesztést egy iskolában, az a nevelőtestületnek 

a személetmódja és a hozzáállása („…egy olyan rugalmas tantestületre van szükség, aki 

hajlandó a vezetőségnek ezt a fajta megújulási szándékát követni és részt venni benne, hisz 

itt az együtt dolgozásnak az együtt munkálkodásnak a gyümölcse kell, hogy legyen majd az, 

hogy ha lejön egy osztály vagy egy csoport, mondjuk a Bejárható Magyarországos 

csoport…).  

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

futna – a tanítókat is meg kell nyerni, hiszen többen is felvetették azt, hogy a 

BMo-ra elő lehetne készülni már az alsó tagozaton. 

 „…alsóban már úgy elkezdeni az ismeretek átadását, hogy majd tudom, hogy ötödikben 

és a későbbiekben hogyan fognak rá építeni, az szintén szerencsés lehet.” 

Egybehangzó vélemény volt ugyanakkor, hogy csak jól képzett 

szakemberekkel tudják elképzelni a programot, annak veszélyei miatt. 
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5.4.3 A „jó gyakorlatok” kérdése 

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

hogy a pedagógusok a továbbképzési formák közül első helyen az élő 

gyakorlatot, egymás tanóráinak, bemutató foglalkozásainak meglátogatását 

igénylik; a közvetlenül szerezhető gyakorlati tapasztalatokat részesítik 

előnyben.3 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/2012-0001 XXI. századi 

közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz kiemelt projekt 3. alprojektjének 

7. témája "Jó gyakorlatok gyűjtése, disszeminálása" megnevezésű programja 

2015-ben zárul, a jó gyakorlatokat bemutató konferenciák szervezésével, 

lebonyolításával. 

A jó gyakorlatok szakszerű és adaptálható leírása még nem történhetett 

meg, mert a BMo kerettanterv bevezetése, alkalmazása – ezzel együtt az 

ismertsége – csak elenyészően kis számú iskolára jellemző. A folyamat tehát 

nem tart még ott, hogy hozzáférhető-adaptálható formában a 

pedagógusok rendelkezésére álljanak olyan jó gyakorlatok, amelyek a 

megfelelő segítséget, támogatást jelentik a munkához, a Bejárható 

Magyarország kerettanterv bizonyíték alapú iskolai implementációjához. 

A vizi jármódhoz kapcsolódó területen a jó gyakorlatok az ötlet szintjén 

megfogalmazódhattak az eddigiekben, de sem az egyéni, sem pedig az 

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

alkalmazás” elemek megfogalmazásáig. 

A jó gyakorlatokra vonatkozó összegző megállapítások az OFI-ban elvégzett 

kutatás alapján a következők:  

 Nem követendő receptet adnak, inkább arra inspirálják a résztvevőket, hogy 

maguk (is) alkossanak hasonló modelleket. 

                                                           
3 Kerber Zoltán – Varga Attila (2004): Tanítás és tanulás tanárszemmel. In Tartalmak és 

módszerek az ezredforduló iskolájában. (Szerk.: Kerber Zoltán). Országos Közoktatási 

Intézet, Budapest, 30–44.  
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 A „jó gyakorlatok” az oktatás rendszerében alulról felfelé építenek/építkeznek, 

tapasztalatokból születnek, és eredményeik jól igazolják hatékonyságukat. 

 Lényeges hozadékuk a hálózatosodás lehetősége. 

 Csökkentik a munkaterheket, hiszen felhasználhatók olyan anyagok, 

amelyeket már kipróbáltak, tippeket kaphatók, hogy milyen környezetben, 

milyen példák váltak be és mik nem. 

 A tervezés, a felépítés, a reprodukálhatóság és átruházhatóság egyaránt 

fontosak.4   

Ezek a követelmények – legalábbis egyelőre – nem értelmezhetők a BMo 

kerettanterv bevezetésére, alkalmazására, amely természetesen korlátozó 

tényezőnek tekinthető. A jó gyakorlatok így elsősorban egy-egy alkalmazott 

pedagógiai módszer, tartalmi elem szintjén értelmezhetők; ezek a megfelelő 

dokumentumokban, elsősorban a tanári kézikönyvekben jelennek meg és irányt 

mutathatnak a megvalósításhoz. 

 

5.5 Pilot képzés lebonyolítása 

A BMo kerettanterv kiegészíti azokat az iskola tantárgyi ismereteket (testnevelés, 

természetismeret, biológia, földrajz, stb.) olyan korszerű, gyakorlatias és 

egymáshoz kapcsolódó élményszerű tartalmakkal, melyek az órarendi 

keretekben nem, vagy csak nehezen valósíthatók meg.  A vízi természet adta 

lehetőségeket figyelembe véve a tantárgy komplexen és hatékonyan segíti a 

természeti kincseink tapasztalati úton való megismerését, a kreativitást és ez 

erre épülő gyakorlatias tudást a víz közelében eltöltött csoportos 

tevékenységeken keresztül.  

A komplex megközelítés elősegítése érdekében elsősorban a testnevelés, 

természetismeret, biológia és földrajz szakos pedagógusok tekinthetők 

                                                           
4 Bodó, 2015 

http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/bodo_marton_jo_gyakorlatok_a_koznevelesi_ren

dszerben.pdf 

 

http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/bodo_marton_jo_gyakorlatok_a_koznevelesi_rendszerben.pdf
http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/bodo_marton_jo_gyakorlatok_a_koznevelesi_rendszerben.pdf
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alkalmasnak a BMo képzésre és a képzés elvégzése után a tantárgy vezetésére, 

oktatására.  Mivel az ismeretek nagyfokú komplexitása jelentős, az érdeklődő 

pedagógusoknak a végzettséggel szemben a meglévő tudásuk és tapasztalatuk 

szintézisére és az új szemléletre kell alkalmasnak és nyitottnak lennie. Vagyis a 

képzés és az erre épülő oktatói-nevelői tevékenység tekintetében a természettel 

és a környezetünkkel kapcsolatos tapasztalat, pozitív szemlélet és az innovatív 

gondolkodás szerepe fontosabb, mint a tanári szakképesítésé. Ha ezeknek a 

kritériumnak olyan pedagógusok is megfelelnek, akik nem az említett tantárgyi 

ismereteket tanítják, természetesen ők is alkalmasnak tekinthetők. 

A pedagógus-továbbképzési PILOT programban résztvevők a kutatási fázisban 

referencia intézményként résztvevő, a fókuszcsoportos interjú során már 

szerepet kapó intézmények a Bejárható Magyarország program iránt érdeklődő 

pedagógusaiból álltak.  

A képzési PILOT 4 napig tartott és 40 órás összes időtartamot ölelt fel. A képzési 

tematika a fejlesztés alatt álló Bejárható Magyarország kerettanterv vízi 

orientációs tantervi változat tartalmi és módszertani szempontjai szerint készült. 

Figyelembe vettük a készülő pedagógiai koncepció és programterv főbb elemeit, 

elképzeléseit, szakmai céljait és feladatait. A négy napos programban 

tükröződött a kerettanterv komplexitása, másrészről törekedtünk az elméleti és 

gyakorlati képzési tartalmak arányos megjelenítésére.  

A képzési PILOT tematika kialakítása során arra törekedtünk, hogy a kérdőíves 

kutatás, a fókuszcsoportos és az egyéni interjúk, a megfigyeléseink alapján 

többszörösen is felmerülő és több irányból körbejárt kérdéseknek megfelelően 

alakítsuk ki a képzés majdani tematikáját. Nem zárkóztunk el a kísérletezéstől, a 

rugalmas változástól sem. Igyekeztünk a Bejárható Magyarország 

kerettantervének tanítási egységeit megtartva a legtöbb vízi orientációs tudás és 

mozgástartalmat elhelyezni az akkreditálandó képzési tematikába.  

A negyedik nap végére az innovációs fejlesztések és módszerek 

iránti érdeklődésünkre, és a képzés előadásai és gyakorlati 

foglalkozásai után kialakítható szakmai ajánlások 

megfogalmazására lehetőséget adó interjúk során a 
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résztvevő pedagógus kollégáinktól lényegében visszakaptuk a koncepcionális 

elképzeléseinket, a megvalósítási programunkat is meghatározó lényeges 

programelemek megerősítését. 

A képzésnek ez a formája, különösen a tartalma újszerű volt a résztvevőknek, 

ezért az elvárásaikhoz képest, mindenképpen másként alakult a négy képzési 

nap szinte mindenki számára. Ez abból a szempontból érthető is, hogy a kollégák 

feltehetően kidolgozott tanmenetet, óraterveket vártak, és kevesen voltak 

tisztában a fejlesztési fázisban lévő program PILOT képzésének műfajával. 

Leginkább azzal, hogy a Bejárható Magyarország kerettanterv és annak 

jármódokra történő variánsainak fejlesztése sok további kutató és szakmai 

fejlesztési munkát követelnek még a következő időszakban. Ebben a kérdésben 

ad némi reményt az, hogy az interjúk során egybehangzó volt az a vélemény, 

hogy ez a fejlesztés sok új és várt lehetőséget teremt majd az iskolai szakmai, 

pedagógiai munka területén. Az azonban csak most fog nyilvánvalóvá válni, hogy 

ebben a munkában a helyi innovációnak lesz meghatározó szerepe. 

A felmérésünk után bízunk abban, hogy a kész anyagok iránti elvárás ellenére 

van innovációs energia az érdeklődő pedagógusokban és a választott fókusz 

intézményekben, van fogadókészség a bejárható Magyarország vízi orientációja 

iránt a vízparti településeken. Különösen fontos az, hogy a gyakorlatiasabb iskola 

elfogadható a programban és nincs ellenérzés a Bejárható Magyarország 

befogadásával szemben. 

A pedagógus-továbbképzési PILOT program fő célját mindenképpen elérte, a 

jelenlévők érdeklődését sikerült felkeltenünk a bejárható Magyarország 

kerettanterv, illetve annak vízi orientációs változata iránt, mivel ennek a 

fejlesztésnek, és egyáltalán, a Bejárható Magyarország innovációnak nem voltak 

előzményei.  

A PILOT eredményeként megszületett a pedagógus-továbbképzés elindításához 

szükséges tematika; az innovációs javaslatok és ötletek, valamint a 

kerettanterv vízi orientációjából eredő gyakorlati kivitelezés 

tapasztalatai jól szolgálják majd a Bejárható 

Magyarország kerettanterv bevezetését, a program 
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koncepcionális és szakmai céljainak megvalósulását. 

 

6. Összegzés 

6.1 Célkitűzések teljesülése 

A kutatás-fejlesztés konkrét célja a Bejárható Magyarország tantárgy köznevelési 

intézményekbe való bevezetésének szakmai, módszertani támogatása volt, 

melynek részeként megvalósult a tanulási-tanítási folyamathoz kapcsolódó 

tartalomfejlesztés, kialakításra került a tanulás-tanítás módszertana és 

eszközrendszerei és lezajlott a pedagógus továbbképzési program kifejlesztése 

és pilotja. 

A fejlesztés közvetlen céljai közül megvalósultnak tekinthető a tantárgy 

bevezetését megalapozó pilot együttműködések kialakítása, az érintett 

pedagógusok, szakemberek bevonása a fejlesztésekbe. Szintén kidolgozásra 

kerültek az egyes képességek fejlesztésére kidolgozott tanmenetek és annak 

részeire, időbeli szakaszaira összeállított terhelési/tanítási egységekre, 

óratervekre, és terhelési modulokra tervezett komplex pedagógiai 

eszközrendszer (tanári kézikönyvek, feladatgyűjtemény, tematika, továbbképzési 

tananyag) kidolgozása. Pilot szinten sikeresnek tekinthető a BMo bevezetését 

segítő módszertani innováció megvalósítása; megtörtént a tanulás-tanítás 

módszertanához és eszközeihez való fejlesztések kidolgozása, a bevezetéséhez 

szükséges pedagógiai összetevő elemek megtervezése, újszerű tanítási és 

tanulási módszerek fejlesztése, illetve az ehhez kapcsolódó pedagógus-

továbbképzési program kialakítása, kipróbálása. 

A közvetlen célok közül ugyanakkor nem tudott teljesülni a Bejárható 

Magyarország kerettanterv bevezetéséhez kapcsolódó tanórai, illetve tanórán 

kívüli tevékenységeknél a vitorlás, kajakos-kenus jármódra vonatkozó jó 

gyakorlatok összegyűjtése, esettanulmányok formájában 

történő  feldolgozása, mivel a BMo-val kapcsolatos 

tapasztalatok ehhez még nem bizonyultak 
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elegendőnek. A fejlesztés során azonosított kulcstényezők alapján ugyanakkor 

kialakítható az a szempontrendszer, amely alapján a közeljövőben megvalósuló 

BMo-projektek jó gyakorlatként lehetnek azonosíthatók, illetve még reálisabban, 

ezek bizonyos elemei bevált gyakorlatként lesznek értékelhetők.   

A közvetlen célok teljesülése közelebb vihet a fejlesztés közvetett céljainak 

megvalósulásához, melyek teljesülése természetesen még nem reális és ennek 

értékelése meghaladja jelen tanulmány kereteit. A Bejárható Magyarország 

programhoz kapcsolódó vitorlás és kajakos-kenus jármódra vonatkozó ismeretek 

és módszertani innováció strukturált formában történő feldolgozása és ezek 

elérhetővé tétele révén a Bejárható Magyarország tantárgy bevezetésének 

szakmai támogatása reálissá vált az intézmények szintjén, tehát azon 

köznevelési intézmények, amelyek a vízi jármódú tematikával kívánják bevezetni 

a BMo kerettantervet, megfelelő szakmai-módszertani alapot kaphatnak a 

fejlesztés eredményeiből.  

 

6.2 A kutatás-fejlesztési folyamat tanulságai 

1. A pályázati idő rövidsége miatt bizonyos megoldások, fejlesztési irányok 

nem voltak felderíthetők, ezért az anyagok tartalmukban, mélységükben, 

kidolgozottságukban korlátozottan voltak elkészíthetők. 

2. Korábbi tartalmi fejlesztés, részletesen kidolgozott tantárgyi tematika és a 

képzési módszertan hiányában a BMo kapcsán nem voltak felderíthetők jó 

gyakorlatok. A kerettantervet lényegében nem is ismerik, ezért nem 

léteznek (még) a kerettantervhez kapcsolódó innovatív módszerek, 

eszközök. A pedagógusok alapképzésében és továbbképzésében a BMo a 

korábbiakban semmilyen formában nem volt jelen. 

3. A BMo előzménynélkülisége indokolja a projektben megkezdett kutatás-

fejlesztési folyamat folytatását, amelyben már megjelenhetnek a projekt 

eddig elért eredményei és a kidolgozott pedagógiai koncepció 

és módszertan értékeléssel kísért kipróbálása. 
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4. A kerettantervhez megadott standardok nehezen értelmezhetők, mivel azok 

eredetileg a tanmeneti struktúrához készültek. Ezt a körülményt nehéz volt 

végigvinni a tematikán. 

5. A tantárgyi tematika – a sablonja miatt – tulajdonképpen egy tanmenet 

jellegű dokumentum, az implementáció inkább a helyi tanterv kidolgozását 

célozhatta volna meg. A műfaji keveredés a fejlesztés és a gyakorlati 

megvalósítás szerepét összemosta. 

6. Az elvárások és a fejlesztés lehetőségei csak nagyon nehezen találkoztak. A 

létrehozott anyagok csupán mozaikszerűen és hiányosan képezik le egy 

elvárható nevelési-oktatási program (NOP) szerkezetét és tartalmát. 

7. Fontos lett volna egy átlátható fogalmi hálót kialakítani és a fogalmak 

jelentését pontosítani – így lehetett volna összhangot teremteni, egységes 

értelmezést biztosítani az egyes jármódok anyagaiban. 

 

6.3 Javaslatok, ajánlások 

A Bejárható Magyarország kerettanterv vízi jármódú programjához kapcsolódó 

innováció alapfeltétele a vízparti hozzáférés, amely ha adott az intézmények 

számára, úgy felépíthetnek egy hosszabb távú koncepciót is a BMo tantervvel 

kapcsolatban. Ehhez a fejlesztési koncepcióhoz a kutatás-fejlesztési munka 

tanulságai alapján a következő ajánlásokat fogalmazzuk meg. 

 

6.3.1 Intézményi, pedagógusi attitűdök  

 A BMo kerettanterv sikeres bevezetésének egyik leglényegesebb feltétele az 

érintett szereplők – iskolák, intézményvezetők, pedagógusok, szolgáltatók, 

szülők – együttműködése, elkötelezettsége a program iránt.  

 Az iskolák szabad időkerete nagyon csekély, a BMo bevezetése csak nagyon 

gondos előkészítés után történhet meg, abban az esetben, ha minden 

támogatás rendelkezésre áll, ha minden 

felkészítés/felkészülés megtörtént, mert ennek 

hiányában nem számíthatunk arra, hogy a BMo 
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kerettanterv bevezetése mellett döntenek. 

 A pedagógusok elhivatottsága, nyitott gondolkodása szintén kiemelendő 

feltétele a sikeres iskolai innovációnak, ahogy a sikeres kommunikáció a 

tapasztalattal rendelkező és a bizonytalan szereplők között szintén. 

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

a klienseit, a családokat kiszolgáló piaci szereplő jelenik meg, amelynek a – 

tanuló-generációk létszámcsökkenéséből is adódó – kereslet-kiesés 

kihívásával is meg kell küzdenie. 

 

6.3.2 Partnerségek, együttműködések 

 Szükséges a társadalmi együttműködés szélesítése, megerősítése: 

egyesületekkel, klubokkal, szervezetekkel, fontos lenne annak kitalálása, 

hogy ezt ki fogja kezdeményezni és milyen keretek között. 

 A vízi sportfoglalkozások támogatása egyrészt eszközbeli, másrészt személyi 

feltételekben is megragadható, így a szolgáltatóknak is fel kell készülnie arra 

is, hogy a BMo vízi jármódú kerettanterv bevezetése velük szemben is 

igénynövekedéssel jár. 

 A megfelelő partnerségek, illetve a rendelkezésre álló tapasztalatok és a 

meglévő kapacitások megfelelő kihasználása szintén segíthetik a hatékony 

iskolai innovációt, akár többletforrások bevonása nélkül. 

 A BMo bevezetésében érintett iskolák hálózatának kialakítása az 

együttműködés lehetőségeit, a szervezeti és tartalmi fejlesztések 

megvalósulását: a tudásátadást, a tudásmegosztást biztosíthatja. 

 Kulcsfontosságú kérdés a tanulók biztonsága, amelyet – a résztvevők 

képzése mellett – szakemberek bevonásával lehet biztosítani.  

 Az úszásoktatás fontosságára fel kell hívni a testnevelők és más 

szakemberek figyelmét, az együttműködésük lehetőségeire javaslatokat 

célszerű megfogalmazni. 

 A program sikerének alapfeltétele, hogy az iskolák fokozott figyelmet 

fordítsanak a szülőkkel való kapcsolattartás formáira, 

tartalmára, a szülői közösségek támogató szerepének 

erősítésére. 



Magyar Kajak-Kenu Szövetség – Magyar Testnevelési Egyetem 
PR07 – ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY  

39 

 

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

 

6.3.3 Tartalmi elemek 

 Az érdeklődők a BMo jármód specifikus változatát szakmai indokok mentén 

inkább gyakorlati tantárgyként, illetve a testnevelés szabadidős változataként 

azonosították, ugyanakkor a BMo tartalmai miatt fontos a más szakos 

tanárokkal való együttműködés, a tantervi integráció lehetősége. 

 A BMo horizontális tartalmának „megtöltésében” a „sportos” és a 

sportprogramban konkrétan nem szereplő, közismereti tárgyakat oktató 

pedagógusok is szerepet kaphatnak.  

 A természetismereti tantárgyi egységek duplikálásának, egy új 

közismereti tárgy létrehozásának nem sok értelme van, ugyanakkor a 

vízföldrajz aránya a tananyagokban nincs arányban a magyarországi 

geográfiai képlettel, és ebben a BMo vízi tanterv hozhat egyfajta korrigáló 

változást. 

 Az implementációs és a vízi orientáció fejlesztési folyamatban, a BMo tartalmi 

és módszertani fejlesztése során, illetve a képzési program tartalmi és 

módszertani kérdéseinél - azon túl, hogy nagy hangsúly kerül a BMo sokszínű 

pedagógiai lehetőségeire -, mégis érdemes a vízi jármóddal kapcsolatos 

kondicionális és koordinációs képességek szükséges fejlesztését a testnevelés 

tantárgy tartalmi és módszertani összetevőire is felépíteni, megkeresve a 

lehetséges összes kapcsolódási lehetőséget. 

 A tanulók egészségi állapotának, fittségének és motoros képességeinek 

javítása elsősorban a szabadidősporton keresztül, élményközpontú 

foglalkozásokkal, az élsportos gondolkodás paradigmájától eltávolodva 

valósítható meg. 

 Érdemes kombinációkban gondolkodni, amikor a BMo szabad órakeret 

bázisát, és a mindennapos testnevelés megvalósíthatóságának és 

fenntarthatóságának a kérdéseit vizsgáljuk meg az egyes intézmények helyi 

pedagógiai programjának keretében. 

 A taneszközök hiánya nagy terhet ró a pedagógusokra, az 

órákra való felkészüléshez komoly szakmai és 

pedagógiai segítséget kell nyújtani számukra. 
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 A BMo beillesztése érdekében az iskolák kapjanak segítséget az alkalmazott 

iskolai kerettantervek órakeretének módosításához. 

 Szükséges átgondolni, a BMo milyen lehetőséget biztosít a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermek, tanulók nevelésére, oktatására (tehetséggondozás, 

hátrányok/nehézségek/zavarok leküzdése terén). 

 

6.3.4 Képzés, továbbképzés, módszertani elemek 

 A pedagógus továbbképzés esetében a Blended módszerek kibontására, 

alkalmazására több éves tapasztalatra lesz szükség. 

 A pedagógus továbbképzési program erősítse azt a szemléletet, hogy az 

innovációs folyamatok hatékony változást, fejlődést eredményezhetnek az 

iskolák életében. 

 Bármilyen vízi orientációjú programnál, így a BMo esetében is egyértelmű 

feltételként jelenik meg a vízitúrát szervező pedagógus, edző maximális, 

részletekre is kiterjedő felkészültsége. Ennek megfelelően a pedagógusok 

gyakorlati felkészítésének programja alapos, széleskörű legyen és 

mindenekelőtt a biztonság elsajátítását helyezze előtérbe. 

 Ebből adódóan fontos kidolgozni a vízi sportokhoz szükséges képességek 

rendszerét és a fejlesztésük folyamatait, módszereit. 

 Készüljön olyan tanári segédanyag, amely az elméleti ismeretek 

feldolgozásánál az interdiszciplinaritást helyezi előtérbe, a gyakorlati 

ismeretek elsajátításához pedig a tanulásszervezéshez nyújt segítséget. 

 Készüljenek módszertani ajánlások a tananyag feldolgozásához: például 

projekt feladatok, projektnapok tartalmi és szervezési feladatainak 

bemutatásával. 

 A fejlesztés anyagai között célszerű a szülőkkel való együttműködés 

lehetőségeit kidolgozni. 

 A fejlesztés során a folyamat szükséges és hangsúlyos eleme a pedagógiai 

értékelés kidolgozása legyen, a továbbképzés során kapjanak megfelelő 

hangsúlyt az értékelés módszerei, megoldásai. 
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 Szükséges lenne, hogy a tanárképzés és – továbbképzés különböző 

színterein, tehát nem csak a továbbképzésben, de az alapképzésben is 

megjelenjen a BMo bevezetésének lehetősége, az erről való tájékozódás. 

 

6.4 A BMo vízi jármódú kerettanterv implementációjának lehetséges 

irányai 

A kutatási-fejlesztési munka során új karaktereket kerestünk a fejlesztő 

munkához, új megközelítésben és új iskolaszervezési formák azonosításával 

próbáltunk közelebb jutni a BMo vízi orientációjának tartalmi és módszertani 

kereteinek meghatározásához. 

A Bejárható Magyarország kerettanterv bevezetése újszerű szakmai koncepciót 

jelent, új módszertani és tartalmi fejlesztéseket hoz magával, új pedagógiai 

kutató és fejlesztő munkát igényel és új helyi programokban helyi tantervet, 

helyi tantárgyi tanmeneteket hoz létre. A helyi pedagógiai programokban 

jelentősége lesz a tantárgyi modulokba, a témaheteknek, a tanításon kívüli idő új 

felfogásának, illetve kapcsolódóan az egész napos iskolának, az outdoor 

filozófiának és iskolai szervezési formáknak, és a kapcsolható programoknak, 

ebben az esetben a vízi turizmus kapcsán kiemelten: a kötelező úszásoktatásnak 

és a mindennapos testnevelésnek.  

A BMo kerettanterv implementációját segítő nevelési-oktatási programok ugyanis 

csak akkor tudnak az iskolai pedagógiai programok szerves részévé válni, azokba 

„beágyazódni” és hatékonyan megvalósulni, ha nem pusztán egy további elméleti 

„tantárgy”-ként jelennek meg az iskola feladatai között. Ezért a fejlesztésnél 

figyelembe kell venni az iskolák működésének azokat a sajátosságait, amelyek a 

BMo kerettantervből megalkotható nevelési-oktatási programok beágyazódását 

segítik és az iskola szempontjából a nevelési-oktatási célok egységét erősítik. 

Melyek ezek a sajátosságok? 

 kereszttantervi program, 

 az egész napos iskola szervezésének lehetősége, 

 a mindennapos testnevelés bevezetésének és 

megvalósításának kapcsolódásai, 
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 a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő, korszerű 

tanulásszervezési megoldások alkalmazása (projektek, témahetek, erdei 

iskola) 

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

innováció szükségességét. Ehhez széles körűen információt is szükséges 

szerezni, gyűjteni. A vízi jármódhoz az eszközhasználat mellett a külső 

szabadban lévő helyszínek jelentik az egyedi körülményeket. A másik 

jellegzetessége a Bejárható Magyarország tantervnek, hogy tartalmi és 

módszertani fejlesztései által biztosítja a tantárgyköziséget, amely a 

tantestületen belül több pedagógus és több műveltségterület bekapcsolódását és 

oktatásszervezési kérdések megoldását is igényli, jelenti. Az egyes tanítási 

egységek tartalmaiban mindenütt megjelennek a természetismeret, illetve a 

földrajz és a biológia tantárgyak tananyagainak vízi orientációs elemei. Ebből 

adódóan az implementáció során érdemes kitekinteni a természetismereti 

tantárgyak programjaira, a tananyagokra épp úgy, mint a testnevelés tantárgy 

céljaira és feladataira, de nem utolsósorban a turizmus fejlesztéseire, jellemző 

megnyilvánulási formáira is. 

A bevezetés során a pedagógus közösség szakmai döntési eljárásainak, 

módszereinek is fokozott jelentősége lesz, mint ahogy a nevelőtestületen belüli 

együttműködésnek, kooperációnak. Az implementáció során, kivált ennél a 

programnál meghatározó jelentősége van az előzményeknek, az iskolai külső 

kapcsolatoknak, illetve az infrastruktúra folyamatos kiépülése/kiépíthetősége is 

hatással lesz a tartalmakra, a módszertani kidolgozottságra. A személyi feltételek 

biztosítása alapvető igényként jelenik meg, feltételezhetően külső erőforrások 

igénybevételére is lesz számos példa, fejlesztés, és kialakulhatnak helyi jó 

gyakorlatok is. 

A természetjárást és jármódjait előtérbe helyező BMo kerettantervből 

levezethető programok, a helyi tantervek akkor tudnak hatékonyan és 

eredményesen megvalósulni, ha ezek más megoldásokkal együtt 

jelennek meg, például: 
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 a bevezetéshez biztosított szabadon felhasználható órakeret, 

 a helyi pedagógiai program és helyi tanterv választásai kedvező 

környezetet biztosítanak a BMo beágyazásához, 

 különböző belső és külső erőforrások rendelkezésre állnak, elérhetők, 

 a jármódok elsajátíttatása illeszkedik az iskolák sokrétű céljaihoz, 

feladataihoz, és adott esetben bekapcsolható más műveltségi területen 

jelentkező pedagógiai kérdések, problémák megoldásába, 

 a BMo sajátos és egyedi tudás és mozgástartalmait figyelembe veszik a 

mindennapos testnevelés összetett céljainak megvalósulása kapcsán. 

Az egyes évfolyamokra biztosított, szabadon tervezhető időkeret 

felhasználásában alternatívaként jelenik meg a heti 5 órás tantárgy esetleges 

újabb idő-felhasználási lehetőségének programszintű megtervezésével és 

megszervezésével. Fontos lehetőség a kerettantervi kínálatok HPP-be történő 

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

alapegység ismét választható, amelyen túl a kiegészítő tantervekkel 

kívánják/tudják biztosítani a heti 5 testnevelés tanórát. 

Az OFI legújabb állásfoglalása szerint a Bejárható Magyarország tantervfejlesztés 

esetében elfogadható az 50-50%-os elmélet-gyakorlat arány is, így  

 az eszközök használatának mozgásos ismeretei miatt,  

 az alapvető biztonsági és alkalmassági kérdésként felmerülő: úszástudás 

megismerése okán,  

 a délutánra eső tanórák és a tanórán kívüli időben tartott foglalkozások 

lehetőségeiből adódóan,  

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

megjelenése kapcsán  

azt vetítik elő, hogy a BMo implementációja során sokkal több energia kell a 

testnevelés tantárgyi kapcsolat elvetéséhez, mint annak magától értetődő 

befogadásához. 
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A versenysport képesség-fejlesztési, felkészítési és felkészülési feladatai nem 

jelentenek iskolai feladatot. Ugyanakkor a tehetséggondozás iskolai pedagógiai 

alapfeladat. Amennyiben a BMo tanítása kapcsán mutatkoznak a vízisport 

tehetség jelei a tanuló ilyen irányú oktatása-nevelése sportegyesületben 

megvalósítandó feladat. Ugyanakkor a vízi turizmus gyakorlásához a vízi 

sportágak alapszintű ismeretére szükség van. 

A vízi jármód nagymértékben alkalmazkodik a tanév során az évszakok 

változásaihoz. A több lehetőséget hozó délelőtti, délutáni, tanítási időben, vagy 

azon kívüli idő, a tömbösítési, témahét és erdei iskolai lehetőségek több 

szervezési megoldást hoznak be a felmenő rendszerbe, az évek során kialakuló 

tantárgyi helyi programba. 

A hangsúlyokat és az arányokat a BMo tantárgy tartalmainak és módszereinek 

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

tananyag alkalmazhatóságának a szükséges előfeltétele, amely biztosítja a vízi 

turizmus véghezvitelét, a tanult tananyag alkalmazhatóságát. Ez egyben a 

tantárgy sikerességét is jelenheti. 

Az eredményességhez hiteles, szakmailag tartalmas és teljes nevelési–oktatási 

programokra van szükség, amelyek a gyermekek, fiatalok szükségleteiből 

indulnak ki és nem pusztán a tantervi tartalmak összerendezését, „leírását” 

tartják szem előtt. 

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

pedagógiai területeken. Ezeket a kérdéseket a fejlesztés jelenlegi stádiumában a 

Tanári kézikönyvekben elhelyezett ajánlásokban volt mód elhelyezni. Ezen a 

téren várhatóan több helyi megoldás és gyakorlat is meg fog jelenni a bevezetés 

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

Bejárható Magyarország kerettanterv bevezetése. 

Fejlesztőként a feladatunk és felelősségünk abban áll, hogy munkánk 

eredményeként az intézményekben a közoktatási 

folyamatban megszerzett iskolai ismeretanyagnak egy 

tudatosan kialakított életmódot is meg kell alapoznia. 
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Ebben a törekvésben csak az a szemlélet lehet eredményes, amely a tudás 

megszerzését és a mozgás elsajátítását egyes műveltségterületeken nem 

választja el egymástól, inkább úgy tervezik meg a programokat, hogy ezeket 

ötvözik és a fiatalok kompetencia-fejlesztésének optimalizálása felől közelítik 

meg a kérdéseket. 

A fejlesztési folyamat, a kutatási módszerek alkalmazása az iskolákban 

hozzájárul a korszerű és újszerű pedagógiai innovációk tudástranszferéhez. A 

pilot programban résztvevők – a helyi eltérések mellett is – innovációs 

munkacsoportokként működtek. Rendszeres közös munkaértekezleteik, 

workshop-ok, szakirodalmi támogatásuk, a szervezett gyakorlatok, illetve a 

munka szakszerű dokumentálásának elvégzése alapozza meg a vizes jármódok 

bevetésére akkreditálható képzések tematikáját.  

A vízi jármódok kedvezően alakíthatják az iskola viszonyát a természeti 

környezetével, a környezetben működő egyéb társadalmi létformákkal. Ebből 

kiindulva a fejlesztések kipróbálása már lényeges, módszertanilag produktív, 

eredménnyel járó része a fejlesztésnek, valamint más az intézmény által 

megvalósított pedagógiai tartalmi fejlesztések (pl. ökoiskola, erdei iskola, 

tehetséggondozás) összekapcsolásával komplexebb intézményfejlesztést és ezzel 

szélesebb iskolai szolgáltatást nyújt a tanulóknak. 

 


