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A) A nevelési – oktatási program általános céljai 

A haza megismerése egy örök és kötelező feladat minden állampolgára számára. De felkészítjük-e gyerme-

keinket erre a nagyon fontos tevékenységre? Ebben segíthet hathatósan a Bejárható Magyarország Prog-

ram, illetve annak bármely manifesztálódott formája. 

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, ám komoly oktatás- és neveléstudományi érvek is támogatják a tantárgy szükségességét. Itt ezeket 

vesszük sorba. 

„ 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-ok-

tatási program, amely az egészséges életmódra nevelést, a szabadidő aktív, testmozgással járó természet-

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

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

Tehát a Bejárható Magyarország tantárgy kormányhatározatban megfogalmazott fő célja hazánk összetett, 

ökoturisztikai szemléletű, sajátos nézőpontból való bemutatása és a természetjárás népszerűsítése. Ezért a 

tantárgy két zsinórmértéke az ökoturizmus és a természetbarát értékrendje. Ezek jellemzői: 

a) ökoturisztikai értékek: a tanulás és aktív megismerés igénye, környezetkímélő (fenntartható) élet-
mód, helyi értékek tisztelete, holisztikus látásmód; 

b) természetbarát értékek: hazaszeretet, aktív természetismeret és védelem, közösségi kultúra, szociá-
lis érzékenység, önállóság, aktivitás, értékteremtés, komplex szemlélet. 

További logikusan levezethető célja és feladata a BMO-nak, hogy egyrészt kiegészítse a természetismeret, 

biológia, földrajz, testnevelés és sportoktatás olyan korszerű tartalmakkal, melyek a hetes órarendi keretek-

ben nem valósíthatók meg, másrészt biztosítsa hazánk természeti kincseinek élményszerű megismerését a 

természetben, szabadban eltöltött csoportos tevékenységen keresztül.  

A tantárgy komplex ismeretanyagával hozzájárul a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott köznevelési 

feladatok megvalósításához, a kiemelt nevelési célok eléréshez, az aktív, cselekvő ismeretszerzés megalapo-

zásához, elsajátításához. 

A tantárgy legfőbb feladata, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését és kialakítsa bennük az igényt olyan 

„értékproduktív” és értékek mentén szervezett, természetben megvalósuló, környezetbarát szabadidős te-

vékenység végzésére, amely során kiemelkedő szerepet kap a testmozgás és az ismeretek kreatív feldolgo-

zása. Felkészít a (kerékpározáskor fokozottan fontos) biztonságos és élményszerű természetjárásra. Az alap-

vető ismeretek, szabályok megismertetése és gyakorlati alkalmazása által, nyitottságot alakít ki a termé-

szetjárás más (jár)módon való kipróbálására, a jelentősebb túraútvonalak „bejárása” révén pedig megis-

merteti hazánk természeti és épített kincseit, nemzeti értékeinket. 

Számítunk és építünk az Outward Bound filozófia és módszer erejére, bevált jó gyakorlataira, ahol alapos 

felkészülés után lehet csak az „élet viharos tengerére”, itt a közúti forgalomba, a természetbe elindulni.  
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A terepen zajló gyakorlatok, melyek a tantárgy eszköztárának szerves részei, a természetben megvalósuló 

tevékenységek, valamint a természetjárás sokféle nevelési lehetőség tárháza. 

A természetjárás olyan mozgásforma, mely a fokozatosság és mértéktartás elvét betartva életkorra tekintet 

nélkül szinte mindenki számára gyakorolható és elérhető tevékenység. Az egész testet intenzíven megmoz-

gató szabad levegőn végzett mozgás, a napfény, a víz jótékony hatása és a közösségi környezet a testi és 

lelki egészség megőrzése szempontjából igen fontos tényezők. 

Magyarország földrajzi és egyéb adottságai vonzó lehetőséget biztosítnak a szabad barangolásnak, nagy tér-

ségek korlátozásmentes, élvezhető, szakaszolható bejárásának, így a kerékpáros természetjárásnak is.  Te-

hát nem titkolt cél a „természetbaráttá” nevelés is, mely nem csupán a természettel való barátságot, ha-

nem nyílt személyiséget, a túratársak iránti tiszteletet és „barátságot” is jelenti. Ezek a „barátságok” azon-

ban nem egy-egy túrára korlátozott alkalmi jellegű viszonyok, hanem egyfajta életszemlélet, adott esetben 

életforma és értékrend, mely részévé válik az érlelődő tanulói személyiségnek. 

Nagyon hiányzik a közoktatásunkból egy olyan tantárgy, „ahol a világ összeáll”, vagyis nem humán- és reál-

megközelítésű tantárgyakat, hanem ezeket (részben) szintetizáló, mindkét területből merítkező ismereteket 

használunk a valós élet számára. Ez lehet a Bejárható Magyarország. 

A fejlesztési területeket, nevelési célokat nehéz, e tantárgynál nem is lehet fontossági sorrendbe rakni. A 

tantárgy kiemelt feladata a testi és lelki egészségre nevelés. A változatos, mozgást igénylő kerékpáros túrá-

zás megismertetése, a szabadidő mozgással történő kitöltésére való motiválás által igyekszik hozzájárulni a 

népesség egyre romló testi és mentális egészségi állapotának javításához, egy egészségesebb társadalom 

megteremtéséhez. 

A honismeret egy egész életen át tartó folyamat kell, hogy legyen, s még akkor is csak törekedtünk a teljes-

ség felé. A természetjárás megszerettetése egy eszközt ad a fiatal kezébe ehhez, hiszen egy túra során 

szinte a szó szoros értelmében lépésről-lépésre ismeri meg az ember az országot, s közben önmagát. Olyan 

helyekre juthat el, olyan részeit ismerheti meg az országnak, amelyet másképpen aligha. A közvetlen ta-

pasztalás során szerzett egyéni élmények alapján igen erős érzelmi-értelmi kötődés alakulhat ki egy meg-

mászott hegyhez, egy körbebiciklizett tóhoz, egy végigevezett folyóhoz, egy táborhely környéke növény- és 

állatvilágához, várhoz, templomhoz, múzeumhoz, vagy éppen egy vidék látnivalóihoz, hagyományaihoz, az 

ott látott-megismert emberekhez, ételekhez, hangulatokhoz.  

Ebből a sokféle élménymozaikból áll össze az egyénben a hazáról alkotott kép, alakul ki a lakóhely, majd a 

szülőföld ismerete és szeretete. A hazai tájhoz, a magyar néphez, múltunk és jelenünk értékeihez való ilye-

tén kötődés révén erősödik a nemzeti öntudat, a hazafiasság érzése.  

Testközelben és élményszerűen érzékelik és értik meg a tanulók a környezetvédelem, az erdők és mezők, 

általában környezetünk védelmének szükségességét, a fenntarthatóság ideáját. A környezeti szemléletfor-

málás, a kerékpározás gyakorlása által közvetlen tapasztalást szerezhetnek a környezeti fenntarthatóságról. 

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

szolgáltatók igénybevételének preferálása hozzájárul a társadalmi, gazdasági fenntarthatóság fogalmának 
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megismeréséhez, az ökológiai szemlélet erősítéséhez a hétköznapokban és a turisztikai események alkalmá-

val egyaránt. Mindezeken keresztül a tanulók megértik a fenntarthatóság elvének és gyakorlatának fontos-

ságát, az iránta tanúsítandó közös felelősséget. 

A természetjárás általában „kollektív sport” a szónak abban az értelmében is, hogy itt az akadály leküzdése 

nem a „sporttárs” legyőzése árán, hanem csak vele együtt történhet meg. Míg másutt a versenytársak ki-

esése, lemaradása segíti a továbbjutó győzelmi esélyeit, a természetjárás esetén ez éppen fordítva van, 

adott esetben meggátolhatja az egész csoport továbbjutását. A tantárgy megismerése során számos lehető-

ség kínálkozik ennek a segítő magatartásnak, a másokért való felelősségvállalásnak a tudatosítására, gya-

korlására, amely pozitívan hat a tanulók személyiségfejlődésre, a szocializációra. 

A különböző kerékpáros „séták”, kirándulások, túrák igen változatos közösen végzendő, sok esetben egy-

másra utalt helyzetek megoldása elé állítják az egyént, amely szituációk kezelése, megoldása, egyéni és tár-

sas döntéshelyzetek révén, az önismeret mellett fejlődik társas kultúrájuk, formálódik a gyermekek közös-

ségi magatartása, élményeik átélése által pedig erősödik a társas együttlétekre, a kooperációra való képes-

ség. 

Az erkölcsi nevelésnek fontos szerepe van a tantárgy oktatása során. A gyermekek megtanulják a természet-

ben való viselkedés szabályait, a társas együttlétben, közösségi tevékenységben elvárt és helyes magatar-

tást. Számos egyéni és csoportos döntési helyzetben, társaikhoz, a környezethez való viszonyulásukban ta-

pasztalják meg cselekedeteik következményeit. Híres személyiségek bemutatásán keresztül pozitív, köve-

tendő példákat kapnak az életutak megtervezéséhez, a tulajdonságaikkal és tetteikkel, valamint a döntése-

ikkel való azonosuláshoz. Megismernek egy új szemléletű természetjárást a zarándokutak, zarándokturiz-

mus bemutatása révén, amely spirituális élménnyel is gazdagítja az abban részt vevőket. Magyarország „be-

járása” során számos kisebbséggel, etnikai és vallási közösséggel találkozunk, melyek megismerése, elfo-

gadtatása, 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. 

A tantárgy megismerteti a tanulókkal a kerékpáros jármódot képviselő szervezeteket, szövetségeket, egye-

sületeket, civilszervezeteket, ezek naprakész tartalmakkal bíró honlapjait, továbbá egyéb olyan mértékadó 

internetes portálokat, amelyek hasznos információik révén a folyamatos ismeretszerzés eszközéül szolgál-

hatnak. A tartalmak megismertetése mellett fontos átadni a tanulók számára az ismeretszerzés módszerta-

nát is, hogy tudják mit, hol és hogyan találhatnak meg, tudjanak különbséget tenni a hasznos, a felesleges 

és a téves információ között. Ekkor válik a számítógép és az internet végre felhasználói célból eszközzé. Így 

lehetőség van a tanulás tanítására is a fejlesztési területek között.  

A tantárgy ökológiai szemléletű megközelítése (hiszen egyik célunk az ökoturistává történő „előnevelés”) 

Juhász-Nagy Pál értékrendje mentén történhet: „Az ökológiai kultúra nem is más, mint a mítosz (kíváncsi-

ság, képzelet, hit), a művészet (érzelem), a tudomány (értelem) eredményeinek jobb összekapcsolása a ter-

mészeti, társadalmi értékek védelme érdekében.” Ha a tanuló e módon lesz képes felfedezni szűkebb és 

tágabb környezetét, hazáját, akkor tanítottunk és neveltünk jól, akkor lehetünk elégedettek tantárgyunkkal 

is. 
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A tantárgynak nem célja gyerek kerékpáros túravezetők képzése, de ennek lehetőségét előkészíti a tantárgy 

azzal, hogy érzékenyíti a tanulókat a téma irányába és kialakítja a szükséges kompetenciák jelentős részét. 

Az eddig tárgyalt célok kiválasztásának főbb szempontjai: 

  az 1184/2013. (IV. 9.) sz. kormányhatározatnak való eredményes megfelelés,  

 A Nemzeti Köznevelési Törvénynek, a Nemzeti Alaptantervnek, és már elfogadott Bejárható Magyar-

ország 5-8. évfolyam kerettantervnek való megfelelés,  

 a hagyományos megközelítések helyett, az interdiszciplináris látásmód erősítése, 

 egy gyakorlatias, „kaland-tantárgy” létrehozása, 

 a természetbe belesimuló aktivitás (kerékpáros természetjárás) lehetőségének felépítése, 

 az úttörő és cserkész kerékpáros-túrázó hagyományok értékeinek továbbvitele, 

 az ökoturizmus értékrendjét képviselő tantárgy (és pedagógiai programjának) felépítése. 

Összegezve az elvárásokat, a tantárgy fő célja a tanulók felé felkelteni a vágyat a legdivatosabb belföldi öko-

turizmus típusra, kiépíteni az igényt, képessé tenni az aktív, felfedező és élményt szerző haza bejárásárára 

kerékpáros természetjárás keretében. 

Célcsoportok 
1. Elsődleges célcsoport:  

• az 5–8. évfolyamos tanulók 
2. Közvetett célcsoportok:  

• az 5–8. évfolyamos tanulókat tanító pedagógusok és napközis nevelők 
• az 5–8. évfolyamos célcsoporttal foglalkozó kollégiumi nevelők 
• az 5–8. évfolyamos célcsoporttal foglalkozó pedagógiai segítő szakemberek 

 

Fő célok 
1. Kíváncsiság felkeltése, igényteremtés  

a) A szabadban űzhető mozgásformák gyakorlása iránt. 

b) Magyarország, illetve a lakóhely szűkebb tágabb környezetének megismerése iránt. 

c) A szabadban való testmozgás, mint szabadidő-eltöltés iránt. 

 

2. Ismeretszerzés 

a) Honismeret 

b) A természetben űzhető fő mozgásformákkal kapcsolatos ismeretek (eszközismeret, szabály-

ismeret, lehetőségek ismerete stb.) 

c) A környezet védelmével kapcsolatban 

d) Normaismeret 

 

3. Szokások megalapozása 

a) A szabad levegőn való mozgás, mint életforma 

b) Országjárás, mint időtöltés 

c) A környezet óvása 
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4. Kompetenciafejlesztés 

a) Életviteli és szociális kompetenciák  

b) Életpálya-építési kompetenciák 

c) IKT kompetenciák 

d) Művelődési területekhez köthető kompetenciák 

 

5. A témában érintett civil szervezetek érdeklődésének felkeltése, együttműködési hajlandóságuk 

megnyerése 

a) Sportszövetségek 

b) Turista egyesületek 

c) Zöld civil szervezetek, aktivisták 

d) Helyi kulturális szervezetek (pl. tájházak) 

e) Múzeumok, múzeumpedagógusok 

 

Részcélok 

1. Ismeretszerzés 

A fő- és részmodulokhoz adekvát ismeretek főbb témakörei: 

a) Hazánk turisztikai lehetőségei 

b) A lakóhely környékén található főbb kirándulóhelyek, turisztikai látványosságok  

c) Térkép, térképolvasás 

d) Jelzések a természetben 

e) Tájékozódás 

f) Útvonaltervezés papír alapú és internet alapú forrásokkal 

g) Az időjáráshoz való alkalmazkodás 

h) A környezet megóvásának módjai 

i)  

j) A kirándulásokra, túrákra felkészülést alapvető szabályai: élelmiszercsomagolás és az élel-

miszer tárolása, öltözködés, hasznos segédeszközök 

k) A felszerelések karbantartása 

l) Veszélyforrások: tűzrakás, gombaszedés  

m) Állatok és növények: megfigyelés módja, veszélyokozás, veszélyelhárítás 

n) Higiénia 

o) A szabad levegő és a mozgás egészég megóvó szerepe 

p) Baleset-megelőzés 

q) Elsősegélynyújtás 

r) Normaismeret: társakkal való együttműködés, a zavaró magatartás, közlekedési szabályok, 

a természet megóvásának szabályai 

 

2. Kompetenciafejlesztés – Kompetenciafókuszok 

a) Figyelem, figyelemmegosztás 

b) Decentrálás 
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c) Információkezelés: gyűjtés, csoportosítás, rangsorolás 

d) Térérzékelés, térlátás 

e) Tervezés 

i. Célkitűzés 

ii. Feltételek számbavétele 

iii. Pénzügyi tervezés 

iv. Döntés 

v. Tervmódosítás 

f) Szabálytudat, szabályokhoz való alkalmazkodás vagy azoktól való ésszerű eltérés 

g) Szabályalkotás 

h) Felelősségérzet 

i) IKT-kompetenciák 

j) Szóbeli és írásbeli kommunikáció, szövegértés; vitaképesség, indoklás, érvelés 

k) Önálló tanulás 

l) Mozgáskoordináció 

m) Állóképesség 

n) Együttműködés, szolidaritás 

 
3. Közvetett, hosszú távú célok 

a) Környezettudatos magatartás kialakítása 

b) Az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek, szemlélet kimunkálása 

c) Szemlélet-, attitűdváltás a szabadidős szokásokkal kapcsolatban 

d) A belső turizmus élénkítése 

e) Az országismeretben, országjárásban érdekelt civil szervezetek hálózatba kötése, aktivizá-

lása 
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B) A rendszer fejlesztésének elvi alapjai, a fejlesztők pedagógiai szemléletmódja, a követett elvek  

Az elmúlt évtizedekben nem csak a gazdaság és társadalom szerkezete és működése, de a szabadidő eltöl-

tésének szokásai is megváltoztak, s ez igaz a jármódok terén a kerékpározásra is. Amíg a gyalogos turizmus 

(természetjárás) népszerűsége csökkent, addig a kerékpározási kedv növekedett. Amikor a gyerekek ott-

honülőkké váltak a számítógépes kultúra (kulturálatlanság?) erősödése miatt, akkor a természetben űzött 

sportok igen erős számítástechnikai támogatást kaptak: online és offline térképek, útvonaltervezők, track 

írók, GPS készülékek, Turista Térinformatikai Rendszer, Digitális Szabadidő Térkép… A Nemzeti Alaptanterv 

megköveteli a mindennapos testmozgást, addig a pedagógus társadalom még mindig felkészületlen, felké-

szítetlen a tanulók szabadidősportos foglalkoztatására. Az elvi alapok megfogalmazásakor e jelenségeket, 

tendenciákat is igyekszünk figyelembe venni. 

Társadalmunkban égető szükség van olyan súlyos problémák érdemi kezelésére, mint az agresszív magatar-

tási minták terjedése, a normaismeret hiányosságai, az együttműködési készség hiánya, a környezetet káro-

sító magatartás. E tantárgy és kereteinek kiterjesztése révén a szabadban közösen, közösségben végzett 

természetjáró tevékenység a felsorolt gondokat jó irányba befolyásolhatja, mert pozitív irányú szemlélet- és 

viselkedésváltozást eredményezhet. 
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A Bejárható Magyarország nevelési-oktatási rendszer elméleti pedagógiai hátteréül a pragmatizmust, a re-

formpedagógiákat és a konstruktivisták didaktikai megközelítéseit kombináljuk, illetve követjük probléma-

függően. Ezek a megközelítések egymással jól illeszthetők, és elsősorban nem tartalmi, hanem módszertani 

értelemben. 

A konstruktivisták a deduktív ismeretszerzést preferálják, építve a gyerekek meglévő „világmodelljére”, az 

iskolai kereteken túli meglévő tapasztalataira és tapasztalatszerzésére. Ez azt jelenti, hogy a teljes probléma 

megjelenik először differenciálatlanul, és a tanítási-tanulási folyamatban „bomlik ki” egy algoritmikusan fel-

épített feladatsor segítségével. A tapasztalatokon alapuló, deduktív-heurisztikus út során, pedig a tanulók 

saját tapasztalataira, tevékenységére építve ismerik fel az összefüggéseket.  Ezen tevékenykedtető mód-

szertani irányzatok közös pontja, hogy a tanulói cselekvésre, az önálló gondolkodás és az önreflexió erősíté-

sére helyezik a legfőbb hangsúlyt. 

Ezen irányzatból a felfedeztető (learning by discovery) tanulást emeljük ki. A felfedeztető tanulás lényege, 

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

részeseként, (lehetőleg autentikus) problémahelyzet megoldása során vesz részt a probléma feltárásában, 

az azzal kapcsolatos információgyűjtésben, vizsgálódásban, alternatívák értékelésében, kísérletek tervezé-

sében, modellalkotásban, érvelésben és a társakkal való vitában illetve a megszerzett tudás átadásában.  

Tehát, a felfedeztető tanulásra jellemző, hogy: 

 a tudás konstrukcióját helyezi előtérbe, ezért a tanítás középpontja a tanuló, aki több lépésben vesz 

részt az új tudás megalkotásában; 

 sokat épít az interakciókra, így a csoportos szituációkra; 

 a tanár nem kijelentéssel, hanem kérdés felvetésével kezdi munkáját, esetleg a tanulókat sarkallja 

kérdések felvetésére; 

 a témaválasztásban, annak megközelítési módjában és a válaszok keresésében a tanuló aktívan részt 

vesz (nyilvánvalóan tanára segítségével, annak vezetésével). 

A reformpedagógiák gyermekképe, motivációs bázisának kiépítésének módja képezi a tanítási-tanulási fo-

lyamat magvát. Ennek értelmében igen fontos eleme a tervezésnek (makro és mikro, azaz tanórai szinten 

egyaránt) a tanulók érdeklődése és szükségletei.   

A tananyag, a feladatsorok nem a lexikális ismeretek elsajátítását és a mechanikus memória terhelését pre-

ferálják, hanem a belátható célokat és a kipróbálható, képességfejlesztő tudást. Ezért előnyben részesítjük 

– a program jellegénél fogva – a szabad levegőn való mozgásos feladatokat, mozgásformákat, és prioritást 

élveznek a játékos módszerek. A pedagógus szerepfelfogásunk is követi a reformpedagógusokét, miszerint 

a partneri szerepben lévő pedagógus elsődleges feladata a gyerekek önálló munkájának támogatása. 
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A BMO Program pedagógiai alapelvei 
 
Tevékenység-centrikusság 
A programban a gyerekek tapasztalatszerzés során, elsősorban induktív, heurisztikus úton jutnak az ismere-
tekhez. Ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy a tanulás nem a lexikális ismereteket ismétlő számonkérés keretei 
között zajlik. 
 
Élet- és életkor-közeliség 
A tananyagok, benne a feladatok illeszkednek a gyerekek napi tapasztalataihoz, életkorához, érdeklődéséhez. 
 
Alkalmazhatóság 
Csak olyan ismereteket, képességeket sajátítanak el a gyerekek a program folyamán, amelynek hasznát, hasz-
nálhatóságát megtapasztalhatják.  
 
Önállóságra, kreatív megoldások keresésére való nevelés  
A tananyag, illetve a feladatok a tanulókat önálló munkavégzésre késztetik. Nagy teret kapnak önálló elkép-
zeléseik, ötleteik megvalósítására. 
 
Rendszeresség  
A program célkitűzéseinek eléréséhez az kell, hogy ne kampányszerűen jelenjen meg a tanítás-tanulás folya-
matában, hanem folyamatosan. Így részben tantárgyi, részben kereszttantervi, részben tanórán kívüli kere-
tekben zajlik a megvalósítás. Azaz a téma pedagógiai kiaknázhatósága miatt a releváns ismereteknek meg 
kell jelenniük a közművelődési tartalmakban: 

a) a NAT-ban meghatározott fejlesztési területeken 
b) a NAT-ban meghatározott tantárgyi tartalmakban 
c) az osztályfőnöki órákon, 
d) a tanórán kívül: napközi, tanulószoba, otthoni munka, kollégium, szakkör, szabadidős tevékenységek, 

pl. kirándulás 
 
Differenciáltság 
A program egy, a téma legátfogóbb ismereteit tartalmazó modult és ehhez kapcsolhatóan több választható 

részmodult tartalmaz. Ilyen módon a differenciálás két dolgot is jelöl. Egyfelől a részmodul-választást a helyi 

lehetőségek szabják meg. A differenciáltság alapelvének érvényesülnie kell a feladatadásban is. Elsődleges 

cél, hogy valamennyi kapott feladat személyre szabottan fejlesztő hatású legyen, így igazodni kell a gyere-

kek előzetes ismereteihez, képességeihez, tempójához, érdeklődéséhez.  

 
Partnerség 
A pedagógus „kutatásvezetői” szerepben irányítja a tanítási-tanulási folyamatot. Arra törekszik, hogy a fog-

lalkozásokat élménypedagógiai-tapasztalati alapon szervezze. A modulok feldolgozása során – a témából 

adódóan – felmerülnek erkölcsi, etikai, jogi tartalmú problémák, amelyek jó alkalmat szolgáltatnak beszél-

getések, viták kezdeményezésére.  

A kalandpedagógia (Outward Bound Magyarország alapján) alábbi elemei is felhasználásra kerülnek. 

 Személyiségfejlesztés: mentális képességek fejlesztése annak érdekében, hogy az egyes emberek 

jobban megértsék felelősségüket saját maguk, társaik és a társadalom felé. 
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 Tapasztalaton keresztül történő tanulás: itt olyan tanulási folyamat, mely az átélt szituációkra és az 

ezt követő értékelésekre épül. Az egyes szituációk a képzési céloknak megfelelően vannak felépítve, 

ahol az átélt sikerek és az esetleges kudarcok hasznos tapasztalatokhoz juttatják a résztvevőket.  

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

nyezet megóvására, és a környezet iránt érzett felelősségtudat kialakítására.  

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

kreativitás, környezettudatosság, problémamegoldás, felelősségvállalás. 

A Magyar Természetjáró Szövetség túravezető képzési rendszerének fő elvei átvételre kerülnek, mert így 

lehet a (kerékpáros) természetjárás a haza megismerésének egyik releváns eszköze. Ezek a következők: 

a) felelősség magadért, a társakért és a környezetedért, 

b) permanens tanulás 

c) fokozatosság, 

d) komplex megközelítés, 

e) holisztikus látásmód. 

Mivel a kerékpározás – főleg forgalomban – veszélyes üzem, így a biztonságszemléleti és biztonságtechnikai 

felkészítés talán a legfontosabb terület mind között. 

Nem annyira elvi megközelítésű, de évek óta működő gyakorlat a Bringaakadémia képzési rendszere, mely 

hazánkban egyedülálló kerékpáros képzési eredményeket produkált a közoktatásban, így ennek értékei, 

eredményei beépülnek jelen fejlesztésbe. Ha e rendszernek mégis az elvi alapjait kell megfogalmazni, akkor 

ez ennyi: kellő felkészüléssel bárki képes a biztonságos és örömteli kerékpározásra. 

A programban megfogalmazott célok és elvi alapok fontosságát mutatja, hogy a hangsúlyos, kiemelt fejlesz-

tési területek közül, szinte mindegyiket aktívan támogatja a BMO: 

- Erkölcsi nevelés 

- Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

- Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

- Önismeret, társas kultúra 

- Testi, lelki egészség 

- Családi életre nevelés 

- Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

- Fenntarthatóság, környezet 
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C) A pedagógiai rendszer (program) helye, szerepe a köznevelési rendszer egészében  

A 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 6. melléklete által közölt kerettantervek részeként, „A miniszter által 

egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez 

készített kerettantervek” között jelent meg a 7.22. – Bejárható Magyarország kerettanterve 5–8. évfolyam 

számára. Ez a rendelet a tárgyalt tantárgy jogi, közigazgatási státuszát jelöli ki.  

Számunkra sokkal fontosabb az a pedagógiai és képzési rendszerben elfoglalt helye, ami egy szemléletében 

szintetizáló tantárgyat jelez, amire égető szüksége van a magyar közoktatásnak. A tantárgy céljainál, tartal-

mánál és megkívánt módszertanánál fogva kitör a megszokott keretek közül, nem diszciplínára, hanem lé-

tező korszerű szakmára (ökoturizus) épít, miközben a humániák és reáliák szemléletét és módszertanát egy-

aránt használja. 

Ugyanakkor a betagolódás valamilyen szinten elvárás, tehát választanunk kellett, és az alábbi kiemelt célok 

alapján az Ember és természet műveltségterületet választottuk: 

 a műveltségterületen belüli tantárgyak közötti összefüggések érvényesítése – integrált szemlélet; 

 új, egységes szerkezet kiépítése; 

 a műveltségterület kapcsolódása a természetes és mesterséges környezethez, a műszaki fejlődéshez 

és a fenntarthatósághoz;  

 a tevékenykedtetés (cselekvő részvétel, kísérlet, megfigyelés) középpontba állítását; 

 mindennapi élethez kapcsolódó tartalmakat közvetítése; 

 a tanulókat motiválása a természettudományi tantárgyakra épülő továbbtanulásra, pályaválasztásra. 

De tantárgyunk nem zárkózik, sőt jellegénél fogva nem zárkózhat el az Ember és társadalom műveltségi te-

rület céljaitól sem: a műveltségterület tantárgyai és a tantárgyközi elemek közötti kapcsolat erősítése, a 

narratív megismerési mód alkalmazása, a történeti gondolkodásmód kialakítása, kollektív identitásképzés, 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztése (az ehhez szükséges kognitív és affektív feltételek megterem-

tése) 

E tantárgy – jellegéből fakadóan – erősen igényli a gyakorlati, terepi programokat. A Bejárható Magyaror-

szág tantárgy akkor éri el leghatékonyabban a kitűzött céljait, ha az ismeretszerzés és az ismeretek rögzí-

tése élményszerűen, igény szerint a terepen, gyakorlati tapasztalatok útján történik. Alkalmas lehet erre 

egy-egy projekthét vagy erdei iskolai program, de kreatív megközelítéssel, a tanulók önálló tevékenységére, 

aktivitására építve a hagyományos tanórai keretek között is tartalmas és teljes értékű élménnyel gazdagít-

hatók a gyermekek. Számtalan gyakorlati feladat megvalósítható az egy, esetleg dupla tanórára tervezett 

foglalkozáson. Optimális esetben a gyakorlati tevékenységek sok formája együttesen segíti a tanultak aktív, 

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

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

tábor stb. formájában. 

Természetesen a leghatékonyabban teljességében, tehát tanórai, tantárgyi keretek között lehet a BMO-t 

tanítani, kiegészítve az iskola életét átfogó „rásegítő, kiterjesztő rendszerekkel”, például terepi tevékeny-

séggel vagy kerékpáros túraszakkörrel. 
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Fárasztó, de igen hálás lehet a kerettanterv tartalmának kereszttantervként való alkalmazása. Hisszük, hogy 

a befektetett pedagógusi munka a „saját” tantárgy (és tanítója) számára is megtérül. 

A tantárgy ökológiai szemléletű megközelítése (hiszen egyik célunk az ökoturistává történő „előnevelés”) 

Juhász-Nagy Pál – utolsó polihisztorunk – értékrendje mentén történhet: „Az ökológiai kultúra nem is más, 

mint a mítosz (kíváncsiság, képzelet, hit), a művészet (érzelem), a tudomány (értelem) eredményeinek jobb 

összekapcsolása a természeti, társadalmi értékek védelme érdekében.” Ha a tanuló e módon lesz képes fel-

fedezni szűkebb és tágabb környezetét, hazáját, akkor tanítottunk és neveltünk jól, akkor lehetünk elége-

dettek tantárgyunkkal is. 

 

 

 

A BMO megjelenhet az iskolában: 
a) önálló tantárgyként a szabad órakeret terhére, 

b) kereszttantervként, 

c) modulárisan más tantárgyakba építve, 
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d) az iskola életének tanórán kívüli részében, ami lehet szakkör, tanfolyam, SE, szakosztály, szabadidős 

foglalkozás, kirándulás, tanulmányi– és osztálykirándulás, projekt/projekthét, erdei iskola, táboro-

zás, stb.), 

e) különösen adja magát a BMO sokszínű megvalósítási lehetősége az egész napos iskola működésé-

ben. 

Ezt az teszi lehetővé, hogy a Bejárható Magyarország nevelési-oktatási program nyílt végű, modulárisan fel-
épített rendszernek tekintjük. Nyílt végű, mert tetszőleges számú modullal továbbépíthető a program. Mo-
duláris, mert olyan tanítási-tanulási egységekből építkezik, amelyek egyenként és önállóan is beépíthetők a 
tanítási-tanulási folyamatba, tehát lezártak. Variábilis, mert a modulok egymással tetszőlegesen variálhatók 
és egymásra építhetők.  

 

 
 

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

adottságaihoz és változó adottságaihoz illeszthetők.  

 
A NAT tantárgyi témaköreihez való illeszkedés tantárgyanként 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 A testbeszéd 

 Nyomtatott és elektronikus formájú szövegek önálló olvasása és megértése  

 Az információs kommunikációs technikák (IKT) műfajainak megfelelő olvasási szokások gyakorlása, 

az ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és veszélyek felismerése, kiküszöbölése.  

 Rövidebb beszámolók anyagának összegyűjtése, rendezése különböző nyomtatott (és elektronikus) 

forrásokból.  

 Az önálló feladatvégzés, információgyűjtés és ismeretszerzés módszerei 

 Tanulást támogató eljárások 
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Matematika 

 Egyszerű matematikai tartalmú szöveg értelmezése  

 Állítások igazságtartalma 

 Sorbarendezési és kiválasztási feladatok az összes eset megadásával 

 Alapműveletek racionális számokkal írásban és számológéppel  

 A tér elemei 

 Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül). Függvények meg-

adása, ábrázolása 

 A „minden” és a „van olyan” helyes használata  

 Százalékszámítás a gyakorlatban. Számológép használatánál az eredmények értelmes kerekítése  

 Síkbeli- és térbeli alakzatok 

Ember és társadalom 

 A technikai fejlődés feltételei és következményei 

 Test és lélek: Egészség, betegség, fogyatékosság, egészség  

 Szokás, hagyomány, szabály, illem  

Erkölcstan 

 Tények és értékek  

 Én és Mi 

 Az ökológiai válság, mint erkölcsi probléma  

 Szokás, hagyomány, erkölcs, jog  

Ember-ész-természet 

 Tudomány, technika, kultúra 

 Anyag, energia, információ 

 Információ  

 Rendszerek 

 Környezet és fenntarthatóság 

Fizika 

 Mechanika 

 Balesetvédelem  

 Az energia. Az energia fogalma, mértékegysége. Energiatermelési eljárások. Hatásfok 

 A mozgások jellemzői  

 A távolságmérés és helyzet-meghatározás módjai (háromszögelés, helymeghatározás a Nap segítsé-

gével, radar, GPS, műholdak) 

 Az erő  

Földünk – környezetünk 

 A tér és ábrázolása 

 A globális kihívások lokális és regionális forrásai 

 Az életminőség különbségeinek példái, urbanizálódás, környezeti és gazdasági problémák. 
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 A helyi környezetkárosítások következményei 

 Fenntarthatóság 

Informatika  

 Az informatikai eszközök használata 

 Írott és audiovizuális dokumentumok létrehozása 

 Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

 Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

Életvitel és gyakorlat 

 Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 

 Közlekedés 

Testnevelés és sport 

 Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

 Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

A műveltségi területek közül az Ember és természet az, amelyik leginkább lefedi és szolgálja BMO céljait:  

 a műveltségterületen belüli tantárgyak (és még számos azon kívüli) közötti összefüggések érvényesí-

tése – integrált szemlélet; 

 új, egységes szerkezet kiépítése; 

 a műveltségterület (tantárgyának) kapcsolódása a természetes és mesterséges környezethez, a mű-

szaki fejlődéshez és a fenntarthatósághoz; 

 a tevékenykedtetés (cselekvő részvétel) középpontba állítása; 

 a mindennapi élethez kapcsolódó tartalmak közvetítése; 

 a tanulók motiválása a természettudományos tantárgyakra épülő továbbtanulásra, pályaválasztásra. 

A kapcsolódó tudásterületek csak megerősítik ezt: 

 tudomány, technika, kultúra; 

 anyag, energia, információ; 

 rendszerek; 

 felépítés és működéskapcsolata;  

 állandóság változás; 

 az ember megismerése és egészsége; 

 környezet és fenntarthatóság. 
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D) A pedagógusok elvárt felkészültsége (pedagógus kompetenciák) 

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

mezzük: képesség komplex feladatok adott kontextusban való megoldására. 

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

hoz, hogy a család, az iskola és a társadalom által elvárt feladatait teljesíteni tudja, hogy személyiségét kitel-

jesítse és fejleszthesse. 

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

hető a Bejárható Magyarország tantárgy által, legyen az anyanyelvi kommunikáció, matematikai kompeten-

cia, természettudományos és technikai kompetencia, digitális kompetencia, szociális és állampolgári kom-

petencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező-

képesség, a hatékony, vagy az önálló tanulás kompetencia. 

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

segélykérések, értesítések megtanulása során, a speciális jelrendszerek, a térképjelek és turistajelek mint 

nonverbális információk adekvát verbális azonosítása által; infokommunikációs képességük az internetes 

információszerzések, GPS-használat, e-mail, SMS-írás következtében. Ez utóbbiak a digitális kompetencia-

fejlesztésnek is eszközei, melyek az adott korosztálynak megfelelő módon és szinten jelennek meg elosztva 

mind a négy évfolyamon a fejlesztési követelmények között.  

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

sen, egymásra utalva megélt helyzetek, élmények, a nagytájak komplex turisztikai bemutatása során megélt 

etnikai, vallási sokszínűség, a zarándokút, mint mentális és lelki többletet jelentő sajátos természetjárás lé-

nyegének megértetése, az egész tantárgyat átható hazaszeretetre nevelés nagymértékben hozzájárul az 

elvárt szociális és állampolgári kompetenciafejlesztéshez. 

A valóságban és a térképen történő tájékozódás ismeretei feltételezik bizonyos matematikai kompetenciák 

meglétét és továbbfejlesztését, úgy mint a becslés, nagyítás-kicsinyítés, mérés, mértékegységek, koordi-

náta-rendszer, vagy az aránypárok ismerete és használata. 

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

nalak természeti környezetének vizsgálata, a fenntarthatóság különböző aspektusainak bemutatása, az em-

ber és természet összhangjának felfedeztetése, az egyes jármódok technikai feltételeinek megismerése szá-

mos lehetőséget kínál a természettudományos és technikai kompetencia fejlesztésére. 

Kiemelt pedagógia 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 al-

kotta szemet-lelket gyönyörködtető látványosságokat, hallgassák az erdő hangjait, a vizek csobogását, a 

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

vele. Hívjuk fel a gyerekek figyelmét az illatokra, az eső utáni üdeségre, az őszi avar illatára. Beszélgessünk 

velük ezekről az élményekről, hogy ne csak átéljék, hanem meg is tudják fogalmazni érzéseiket. 
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A két évfolyamos ciklusok egy-egy, a tanult ismereteket szintetizáló, csoportosan végrehajtandó gyakorlati 

jellegű tevékenységgel zárulnak. Az 5–6. évfolyam végén lévő „Játék a természetben” óraszáma szabadon 

variálható, megosztható, és akár az egyes témakörök lezárásaként is megjelenhet adekvát tartalommal 1-1 

órában. A túraterv-készítés azonban a 7–8. évfolyam végén, a két ciklus lezárásaként megjelenő komplex 

szintetizáló gyakorlat. Mindkét tevékenység – különösen a tantárgyi ismeretek összességét lezáró modul – 

fejleszti a tanulók kezdeményezőképességét és vállalkozói kompetenciáját. 

E kerékpáros tantárgy abszolválása esetén előtérbe kerülnek olyan kompetenciák is, amelyek szinte csak e 

tantárgy sajátjai: közlekedésbiztonsági, kerékpáros közlekedési, kerékpártúra-terv készítői, stb. 

Ha a preferált munkaformákat vizsgáljuk, akkor természetesen valamennyi munkaformának helye van a 

programban attól függően, milyen céllal alkalmazza őket a pedagógus. Mivel a Bejárható Magyarország fő-

leg a motivációs bázis kiépítését szolgálja, és a tanulói aktivitásra épít, ezért a tanulók aktivitására épített 

munkaformákat preferáljuk. Ezen belül a feladatfüggően véletlenszerűen, vagy a tanulók képességei, tem-

pója szerint szervezett heterogén kis csoportot, a pármunkát, a támogatott egyéni vagy önálló munkát. A 

frontális megoldásoknak elsősorban a feladat indításakor vagy lezárásakor van helye, esetleg plénumszerű, 

nagycsoportos eszmecsere formájában. 

Az eddigiekből is kiderült, hogy elsősorban nem a szaktárgyi végzettség a döntő, hanem a BMO szellemisé-

gét, értékrendjét és sokszínűségét képviselni tudó nyitott, innovatív, természet- és hazaszerető pedagógus 

kell a feladatra. 

Az oktatás neveléshez szükséges kompetenciák rendszere, súlyozott kiemelésekkel: 

Általános (alap) kompetenciák: 

1. A tanuló személyiségfejlesztése: komplex személyiségfejlesztés 

2. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése: Csoportfejlesztés és közösségi ér-

tékek 

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

tudás 

4. A tanulási folyamat szervezése és irányítása: Tanulási környezet biztosítása 

5. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése: Értékelési 

formák és módszerek meghatározása, Értékelési eszközök megválasztása, készítése 

6. Szakmai együttműködés és kommunikáció: Az iskolai élet szereplőivel folytatott kooperáció 

7. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért: Információs műveltség, Kutatás, fejlesz-

tés 
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Részletes kompetenciák: 

A tanuló személyiségfejlesztése 

A tanulók megismerése, a nevelés és a tanulás értelmezése 

Képességek: 

 Képes felismerni és értelmezni a jelenségek mögött rejlő, azokat alakító kulturális, társadalmi, illetve 

esetleges hatalmi-ideológiai tényezőket.  

 Képes a tanuló énképének, tanulóképének sajátosságait; tanulási stílusát, elképzeléseit, módját, mo-

tivációját feltárni, a tanulás eredményességére gyakorolt hatását értelmezni és felhasználni a tanuló 

sikeressége érdekében. 

 Pedagógiai munkájában képes összekötni az oktatás tartalmait és módszereit a nevelés szempontja-

ival, és kihasználja a tipikusan nevelési tevékenységekben rejlő tudás- és kompetenciafejlesztő lehe-

tőségeket is. 

 

Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 

Csoportfejlesztés és közösségi értékek 

Attitűdök: 

 Törekszik a környezettudatosságra. 

 

Szaktudományi, szaktárgy és tantervi tudás integrálása  

Szaktudományi, szaktárgyi tudás 

Tudás: 

 Szakjának megfelelő megalapozott tudást birtokol. Tisztában van a választott szakja(i)nak megfelelő 

tudományok alapvető fogalmaival, tényeivel, összefüggéseivel, elméleteivel. 

 Rendelkezik általános műveltséggel és érvényes műveltségképpel, tudja, hogy a szaktárgya oktatásá-

val miképp járulhat hozzá a tanulók művelődéséhez, fejlődéséhez. 

 Ismeri a vonatkozó tudományterületek kapcsolódási pontjait. Képes választott szakjait a kapcsolódó 

szakok, tantárgyak, illetve műveltségterületek és szakmacsoportok rendszerében átfogóan, integrál-

tan elhelyezni, szemlélni. 

Attitűdök: 
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 Törekszik arra, hogy tanulóinak minél sokoldalúbban mutassa be a szaktárgyához kapcsolódó tudo-

mányok, szakmák jellemzőit, annak érdekében, hogy lássák megszerzett tudásuk alkalmazásának le-

hetőségeit, és hogy pályaválasztásukat segítse. 

 Szakképzés esetén törekszik a tananyag, a munka és a gazdaság világa közti összefüggések bemuta-

tására. 

 Fontosnak tartja, hogy az általa közvetített szaktárgyi tudást eszközként alkalmazza a tanulók szemé-

lyiségfejlesztése érdekében. 

 Nyitott a tananyag más tudományok, tantárgyak felőli megközelítésére. A tanulás szervezése során 

igyekszik azok sokoldalú, kreatív, szemléletes összekapcsolására. 

 Törekszik arra, hogy a valós helyzeteket multidiszciplinárisan, sokoldalúan, körültekintően elemezze, 

majd a tudását minél integráltabban felhasználva találjon megoldást. 

 Törekszik arra, hogy úgy szervezze a tananyagot, hogy tanulói felkészülhessenek az egész életen át 

tartó tanulásra. 

Képességek: 

 Szakterületeinek, tantárgyainak terminológiáját következetesen és szabatosan használja. 

 Képes szaktárgyi tudását kapcsolni a gyakorlati élethez, ahol lehet, alkalmazza azt. 

 Képes szakterületi felkészültségének pedagógiai alkalmazására. A tanulhatóság érdekében képes át-

kódolni, átalakítani a szakanyagot és a tananyagot a pedagógiai céloknak és a tanulói sajátosságoknak 

megfelelően. 

 Képes érzékeltetni saját tantárgyainak a műveltség egészében elfoglalt helyét, más műveltségi terü-

letekkel és a gyakorlati élettel fennálló kapcsolatait. 

 Képes a hétköznapi és tudományos megismerés, alkalmazás közötti különbségeket, a kettő közötti 

kapcsolatot (s az utóbbi eljárásait) a tananyagban megjelentetni. 

 Képes olyan alkalmakat, feladatokat beépíteni a tanítási-tanulási folyamatba, melyben a tanulók tá-

mogató környezetben próbálhatják ki tudásuk adaptivitását. 

 Képes a tananyagba beépíteni és sokoldalúan bemutatni szakterületeinek, a tananyagrészeknek gya-

korlati felhasználási területeit. 

 Szakmai tárgyak esetén tud kapcsolatot teremteni a tananyag és a munka világa közt. 

 

Tantervi tudás 

Attitűdök: 

 Törekszik arra, hogy szaktárgyai tanítása során is a lehető legnagyobb érvényt szerezzen a tantárgya-

kon átívelő kiemelt fejlesztési feladatoknak. 

Képességek: 

 Képes saját szaktárgyain belül olyan tevékenységeket, tartalmakat kiválasztani, melyekkel a kiemelt 

fejlesztési feladatokat is megvalósíthatja 
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A tanulási folyamat szervezése és irányítása 

Nevelési stratégia kiválasztása 

Tudás: 

 Ismeri a tanári szerepek és feladatok változásait a tanítás-tanulás különböző stratégiáinak megvaló-

sításakor. 

 Tájékozott a szervezési módok, a hagyományos és korszerű, a tanári közlésen, együttműködésen, s a 

tanuló dominanciáján alapuló oktatási módszerek széles körének sajátosságairól. 

 Ismeri az egyes oktatási módszerek és módszerkombinációk alkalmazásának előnyeit, hátrányait, ne-

hézségeit, s az eredményes megvalósításuk szakmai feltételeit, technikáit 

 Tisztában van az információs és kommunikációs technológia pedagógiai alkalmazásának sajátossága-

ival. 

Attitűdök: 

 A tanár vallja, hogy a tanulás aktív folyamat, amelyben a tanuló maga konstruálja tudását. 

 Elfogadja, hogy egy adott pedagógiai, tanulásszervezési helyzet megoldására többféle stratégia is lé-

tezhet. 

 Törekszik a tanulók kritikai gondolkodásának és a tanulás önszabályozásának személyre szabott fej-

lesztésére. 

 Elfogadja, hogy a tanítási - tanulási folyamat alapja az önálló tapasztalatszerzés, s a pedagógus sze-

repe az ehhez segítő, támogató és facilitáló környezet biztosítása, a fejlesztő értékelés megfogalma-

zása. 

 Az információs és kommunikációs technológia alkalmazása során elfogadja a koordináló tanári sze-

repet és az ehhez kapcsolódó kooperatív vagy nagy egyéni szabadságot biztosító tanulásszervezési 

megoldásokat. Képességek: 

 Képes a tanulók tapasztalataira, előzetes tudásukra építeni, ösztönözni a magasabb szintű gondolko-

dási folyamatokat, elősegíteni és fejleszteni az előbbiekre való folyamatos reflektálást a tanulási fo-

lyamat során. 

 Képes az tanulási folyamatot oly módon szervezni és irányítani, hogy a tanulók önálló tapasztalatok-

hoz juthassanak, ezeket önállóan dolgozhassák fel, illetve, hogy az összefüggéseket maguk fedezhes-

sék fel. 

 Képes figyelembe venni és felhasználni a tanulók személyes érdeklődését, egyéni ötleteit; teret biz-

tosítani az önálló vélemények megfogalmazására, közös megbeszélésére; a tanulók szóbeli, írásbeli 

kifejezésmódját fejlesztve a tanulás eredményének változatos, kreatív bemutatására. 

 Képes a cselekvő tanulást életszerű helyzetekben, a diákok hétköznapi tapasztalataira építve meg-

szervezni. 

 Képes tudatosan és differenciáltan alkalmazni a társas tanulás különböző formáit, kereteit. 

 Képes az információs és kommunikációs technológiát aktívan és kreatívan használni. 

 Képes megteremti az iskolai és az „iskolán kívüli” tudás integrációját. 
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Tanulási környezet biztosítása 

Képességek: 

 A tanulói önállóságot, aktivitást és a tanulók közti interaktivitást inspiráló tanulási környezetet bizto-

sít és ennek elősegítése érdekében bizalomteli légkört teremt. 

Önszabályozó tanulásra való felkészítés 

Képességek 

 Képes a tanulók figyelmét, érdeklődését felkelteni, lekötni és a tanulás szolgálatába állítani. 

 Az önálló és az egész életen át tartó tanulási folyamat kialakítás érdekében tudatosan figyel a tanulók 

sajátosságaira. 

 Bátorítja és támogatja a tanulók aktív részvételét a tanulási-tanítási folyamatban, a tanulás módjának 

megválasztásában, a tanulás során fellépő nehézségek korrigálásában, a tanulás eredményességének 

felelősségteljes értékelésében. 

 Ösztönözi a saját problémamegoldó módszerek, hatékony tanulási stratégiák kialakítását. 

 Feladatadása sokszínű; élményszerű, tanórán kívüli tanulási helyzetekre is kiterjed. 
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E) Az alkalmazó iskolákkal, szervezetekkel kapcsolatos elvárások  

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

tatásban az 5-6., ill. 7-8. évfolyamon, a szabadon felhasználható 10%-os órakeret terhére e tantárgyat tanít-

hatják. Így e kerettanterv évi 32 órában ad lehetőséget a természetjárás alapjainak tanítására és elsajátítá-

sára négy éven keresztül. A tantárgy moduláris rendszere lehetővé teszi, hogy az iskola horizontálisan, ke-

reszt-tantervként az érintett tantárgyakban jelenítse meg a BMO tantárgy céljait, tartalmát. Ekkor az okta-

tási intézményben nem önálló tantárgyként, hanem tartalomként, és főleg szemléletként jelenik meg a 

„tantárgy” üzenete, elvárt kompetenciái. A már említett moduláris felépítés az oktatási intézmények ré-

szére segítheti a tanórán kívüli (délutáni, hétvégi…) programok tartalmas megszervezését (pl.: szakkör, tan-

folyam, sportkör, szabadidős foglalkozás, kirándulás, tanulmányi– és osztálykirándulás, projektnap/projekt-

hét, erdei iskola, táborozás, stb). Fentiek alapján megjelenhet az intézményben parciálisan, de akár főprofil-

ként is a természetjárás. Jól alkalmazhatják az alábbi értékeket preferáló iskolák: öko, környezettudatos, 

hazafias, hagyományőrző, egészséges, honismereti, felfedező, aktív, sport, turisztikai, alternatív, innovatív, 

stb. Megfelelő (minimális) jogszabályi változtatás esetén e tantárgy sokat segíthet a mindennapos testneve-

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

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

alkalmazását, a Világ „egyben”, egységben láttatását. 

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

benne résztvevőktől. Az iskolában elsősorban új szemléletként jelenik meg a BMo, mert komplexebb, ho-

lisztikusabb megközelítést igényel. Elsősorban egy új szemléletként, ezért kihívásként jelenik meg a megva-

lósítók számára, mivel minél komplexebb és holisztikusabb megközelítést kíván e tantárgy v. program. Ezért 

talán, de nem kizárólagosan, egy földrajz tanár alkalmas elsősorban e munka vezetésére, megvalósítására, 

mert tudománya, tantárgya egyszerre természet- és társadalom (reál- és humán?) szempontú. Az szeren-

csés, ha a tananyag átadója rendelkezik turista/természetbarát ismeretekkel és gyakorlattal. (Túravezetői 

képzés, vizsga és gyakorlat.) 

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

Ez nem csak azt jelenti, hogy az épp érintett osztályok lesznek többet a természetben, hanem ideális eset-

ben azt is, hogy az intézmény értékrendjében megjelenik, és gyakorolják is a honismeret, természetjárás 

különböző formáit: tantárgy, szakkör, túracsoport, szakosztály, SE, osztálykirándulás, táborozás, vándortá-

bor, erdei iskola… Így azok a megvalósító iskolák lesznek előnyben, ahol természetjárás értékrendje már 

beépült a tantestület szakmai kultúrájába, esetleg már meg is jelent az intézményi dokumentumokban (Pe-

dagógiai-nevelési program, helyi tantervek…) és a gyakorlatokban is működnek már elemei. 

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

társadalmi, szakmai és pedagógiai követelmények sora: 

 a zárt kódoktól a nyitott kódok irányába 

  a merev diszciplinaritástól a komplex multidiszciplinaritású szerveződés irányába 

  a teljességre törekvő enciklopédizmustól a kulcskoncepciókra építés irányába 

  a homogenizálódástól a tudás pluralizálódása felé 

  az ismeretközpontúságtól a képesség hangsúlyosabb kezelése felé 
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  az elvont diszciplináris racionalitástól a pragmatikus racionalitás irányába 

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

  rendszer irányába 

 a természet értékeinek nagyobb súlya 

 új tartalmi körök (pl. informatika) megjelenése 

 a kereszttantervi (cross-curricurális) témák (kommunikáció, egészségvédelem, környezetkultúra) 

hangsúlyosabb megjelenése 

Egy ilyen program nehezen áll meg magában „külső”, de nem kívülálló, az iskolával együttműködő helyi 

partnerek nélkül. A náluk lévő tudás és lehetőség jól hasznosítható a BMO-s képzések gyakorlatában. Ezek 

lehetnek: önkormányzat, rendőri szervek, polgárőrség, KRESZ-oktatók, kerékpáros szerviz, kerékpáros- és 

túrakerékpáros szervezetek, zöld civil szervezetek, stb. 

Végül egy nagyon is gyakorlatias környezeti feltétel: az iskola közlekedésbiztonsági környezete (közlekedés 

kultúra, kerékpározásra alkalmas úthálózat, KRESZ-park…) segíti-e, avagy nehezíti a tanulók kerékpárral köz-

lekedését. 
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F) A program fenntarthatósága 

A program jövője az alábbiakon múlik: 

 Az elkészült kerettanterv minősége. 

 A tantárgyat támogató nevelési-oktatási program megvalósítása, a támogató rendszer kiépítése és 

működtetése. 

 Az iskolák nyitottsága és lehetősége a Program magvalósítására. 

 Minél több szövetséges bevonása a Programba. Pl.: oktatási szakterület, turizmus szakterület, (tö-

meg) sport szakterület, természetjáró szervezetek, környezeti nevelési egyesületek, pedagógus szak-

mai szervezetek, pedagógusképző intézmények, szaktanácsadók, iskolafenntartók (KIK, önkormány-

zatok, egyházak, alapítványok)… 

 Társadalmi igény a Program nyújtotta értékekre. 

 A Bejárható Magyarország kormányprogram politikai támogatottsága, ereje. 

Mi jórészt bizakodók vagyunk, mert az a szerencsés helyzet állt elő, hogy a politikai- és kormányzati akarat 

megvan a Bejárható Magyarország Keretprogram révén. A jelen fejlesztések gazdasági célja is világosan je-

lenik meg a turizmus területén. Az érintett társadalmi szervezetek is pozitívan állnak a történésekhez, hi-

szen munkájuk támogatását látják a BMO-ban. Úgy véljük, hogy a program célja és tartalma az iskolákban 

(beleértve a pedagógus- és tanulói közösséget) kedvező fogadtatásra talál, ha eljut oda. A most folyó fej-

lesztés pedig garantálhatja a sikeres programot. 

Úgy véljük, a tanulókon biztosan nem fog múlni! 
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