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Az összegző jelentés célja 

A kutatás-fejlesztési projekt ajánlati felhívása szerint „az összegző kutatási jelentésben be kell mutatni, hogy 

az eredetileg megfogalmazott kutatási célok közül mit és milyen sikerrel ért el a kutató. Esetleg azt, hogy 

milyen be nem kalkulált problémák, akadályok léptek fel, ezeket mennyiben sikerült vagy nem sikerült 

korrigálni, kiküszöbölni, mindezek a létrejött kutatási produktumok felhasználását mennyiben befolyásolják”.  

A jelentés célja tehát bemutatni az eredetileg kitűzött célok elérését, a tapasztalt nehézségeket, illetve a 

kutatás-fejlesztés legfontosabb eredményeit, tanulságait. Emellett a kutatási eredmények alapján 

ajánlásokat dolgoztunk ki a szakpolitika és a kerékpáros szakmai közösség, valamint a pedagógusok számára, 

amelyek segítik a BMP sikeres implementációját a köznevelési intézményekben.  

A kitűzött célok és az eredmények áttekintése 

A projekt átfogó céljai (a közbeszerzési felhívás alapján) és azok megvalósulása 

1. A kutatás-fejlesztési feladat célja a „Bejárható Magyarország” kerettanterv implementációjához 

kapcsolódó rendszerelemek kifejlesztése a köznevelési intézmények számára. 

Elért eredmény: Elkészítettük a BMP kerékpáros jármódjának Pedagógiai koncepcióját az 5–8. osztályokra 

vonatkozóan. Összeállítottuk a bevezetést segítő Tanári kézikönyvet, amely 144 órára részletesen lebontott 

óratervet is tartalmaz. Kidolgoztuk a tanárok felkészítését támogató blended 60 órás pedagógus-

továbbképzési programot akkreditálásra kész formában. Összegyűjtöttük a nemzetközi és hazai jó 

gyakorlatokat, amelyeket átlátható, az OFI honlapjáról elérhető formában mutatunk be.  

2. A projekt további célja szakmai módszertani támogatás nyújtása azon köznevelési intézmények 

számára, amelyek a Bejárható Magyarország tantárgyat kizárólag kerékpáros tematikával kívánják 

bevezetni, illetve a kerékpáros természetjárást a többi jármódnál hangsúlyosabban tervezik 

feldolgozni. A kutatás-fejlesztés továbbá támogatja azokat a köznevelési intézményeket is, amelyek 

a kerékpáros természetjárást a többi jármóddal együttesen szeretnék alkalmazni. 

Elért eredmény: A tanári kézikönyvben szereplő óratervek, elméleti és gyakorlati foglalkozások tervei alapot 

nyújtanak a tanárok számára a tanórákhoz, a továbbképzési program pedig felkészíti őket arra, hogy 

modulokat állítsanak össze az intézményi, illetve a saját pedagógiai céljaiknak, érdeklődésüknek megfelelően. 

A tanári kézikönyv a BMP többi jármódjára vonatkozó óraterveket is tartalmaz, így lehetőség van a jármódok 

kombinálására. Ugyanakkor a 144 óra felépítése logikus, átlátható, alkalmas arra is, hogy kizárólag a 

kerékpáros jármóddal ismerkedjenek meg a diákok.  

3. A tantárgy tanítása új vagy jelentősen megújított tartalmat és módszereket feltételez, a 

pedagógusnak olyan eszközökkel is operálnia kell, amelyekkel korábban nem találkozott, és ezeket 

készség szinten kell tudnia használni (pl. ezen jármód esetén a GPS alapú helymeghatározó és 

navigációs eszközök, mobil alkalmazások vagy mobil eszközre optimalizált webes megoldások). A 

tanulás-tanítási folyamat nem csak a tanórán valósulhat meg, hanem a nem-formális oktatási formák 

keretei között, például a tanórán kívüli tevékenységek során is. 
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Elért eredmény: A BMP kerékpáros jármódjára kifejlesztett pedagógiai rendszerelemek mindegyike 

egyrészt tartalmában, másrészt felépítésében arra ösztönzi a pedagógusokat, hogy lépjenek ki az 

osztálytermi környezetből, és a tanórán kívüli keretekben is gondolkodjanak. Minden programelemnél 

hangsúlyozzuk, hogy milyen tanulási környezetben érdemes, vagy lehet használni, melyik nem formális 

tanulási környezetnek mi a hozzáadott értéke, illetve előnye a tanulási célok megvalósulása 

szempontjából. A tanári kézikönyvben minden órához megadjuk a tájékozódás forrásait, internetes 

oldalakat, elérhető szakmai tartalmakat. A tematikákban a szaktárgyi szinergiákat is jelezzük. A 

továbbképzési program az újszerű módszertani elemekre fókuszál, ahogyan az a 4 pilot tanóra is, amit a 

projekt keretében megtartottunk. A jó gyakorlatok és a nemzetközi példák kivétel nélkül a hagyományos 

frontális tudásátadás kereteinek megbontására, a tantárgyközi szemlélet formálására, az újszerű 

módszertani elemek kipróbálására sarkallnak.    

A projekt konkrét céljai és azok megvalósulása 

I. Kutatás-fejlesztés megtervezése, partnerek bevonása című résztevékenység, amelynek céljai az alábbiak: 

 a referencia-intézmények kiválasztása, felkutatása; 

 a fejlesztésben részt vevő szereplők, felsőoktatási oktatók-kutatók, köznevelési szakértők, 

pedagógusok munkacsoportjainak kialakítása, a feladatok meghatározása; 

 az alkalmazni kívánt módszertan részletes kidolgozása; 

 a kutatás-fejlesztésben közreműködő egyéb szereplők (kipróbáló köznevelési intézmények, 

pedagógusok, továbbképzési szakértők és pilot csoport) felkutatása, együttműködés kialakítása 

velük. 

Elért eredmények: Mivel a projekt szakmai megvalósítói sokéves kerékpáros oktatási tapasztalattal, s így 

széles pedagógusi kört érintő kapcsolatrendszerrel is rendelkeznek, a szakértői csapat összeállítása nem 

okozott gondot. A főpályázó felsőoktatási intézmény szakemberei és a bevont köznevelési intézmények 

szakértői, valamint a kerékpáros szakértők gördülékenyen működtek együtt, a feladatkiosztás és a szakmai 

irányítás egyértelmű volt. A kutatásoktól azt is vártuk, hogy a már meglévő kapcsolatrendszerbe új 

pedagógusokat vonjon be, akik eddig nem kerültek a kerékpáros szakma fókuszába. Ez az elvárás teljesült is, 

hiszen a kérdőíves és interjús kutatás során számos olyan pedagógusra bukkantunk az ország legkülönbözőbb 

részein, akik egymástól elszigetelten, sokéves szakmai tapasztalattal és elhivatottsággal foglalkoznak a 

diákokkal, közülük többen saját kerékpáros programot is kidolgoztak. A pedagógus továbbképzési pilot és az 

iskolai pilot program résztvevőinek kiválasztása így nem okozott gondot. Óriási kockázatot jelentett viszont a 

projekt sikeres megvalósítása szempontjából a nem megfelelő időzítés: éppen a nyári szünetben kellett 

felkutatni a jó gyakorlattal rendelkező iskolákat, pedagógusokat, toborozni a pilot képzésen résztvevőket. A 

széles szakmai kapcsolatoknak és a megvalósítók rugalmasságának köszönhetően azonban sikerült áthidalni 

az időzítésből fakadó problémákat.  

II. Helyzetelemzés című résztevékenység, amelynek céljai az alábbiak:  

 áttekintés nyújtása a „Bejárható Magyarország” kerettanterv helyi alkalmazásáról, fejlesztési 

területek azonosításáról, a kerékpározás és a kerékpár mint műszaki eszköz korábbi 

pedagógiai gyakorlatban történő megjelenéséről; 
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 kvalitatív adatfelvétel  

o korábban megvalósult releváns fejlesztések feltárása, 

o jó gyakorlatok összegyűjtése, 

o szakirodalmi áttekintés, 

o jogszabályi környezet bemutatása; 

 kvantitatív adatfelvétel a köznevelési intézmények és tankerületi vezetők körében. 

Elért eredmények: A Bejárható Magyarország Program (BMP) kerékpáros jármódjának kerettantervi 

implementációját segítő tartalmi-módszertani fejlesztések és tanár-továbbképzési programok 

kidolgozásának megalapozása érdekében empirikus kvalitatív és kvantitatív módszerekkel kutatást 

végeztünk, illetve elemeztük a nemzetközi és hazai szakirodalmat. A tervek szerint az egyes kutatási elemek 

egymásra épültek volna, de az idő szűkössége miatt a mélyinterjúk és a fókuszcsoportos interjúk feldolgozása 

belecsúszott a kérdőíves adatfelvétel idejébe, így a valódi egymásra épülés a kérdőívek kidolgozása során 

csak részben valósulhatott meg. Ugyanakkor arra törekedtünk, hogy mind a fókuszcsoportos interjúk, mind 

a kérdőív felépítése alapvetően ugyanazt a struktúrát kövesse, ugyanolyan, vagy nagyon hasonló 

kérdéskörökkel kerestük fel a célcsoportokat, így az eredmények elemzése során egymásra jól reflektáló, 

egymást jól kiegészítő információkat találtunk.   

Az empirikus kutatás a 2014/15-ös tanév végére esett, ezért a tanárokat, iskolavezetőket nehezen lehetett 

elérni, motiválni a kutatásban való részvételre. Ebből adódóan a megcélzott elemszámot nem sikerült teljes 

mértékben elérni. Az 500 helyett 450 – tanárok, iskolavezetők és fenntartók által – kitöltött online kérdőív 

állt rendelkezésünkre. Az elemszámoknak a tervezetthez képest történő módosulása ugyanakkor nem 

befolyásolja érdemben a kapott információk szélességét és tartalmi mélységét. A tervezett két 

fókuszcsoportos interjúkör a kerékpáros szakértőkkel maradéktalanul megvalósult. A tervezett 20 pedagógus 

interjú, amely innovatív pedagógiai gyakorlatokat kívánt feltárni végül a nyári szünetnek és a nehézkes 

felkutatásnak köszönhetően két részletben valósult meg. Első körben 8 interjút sikerült elkészítenünk július 

közepéig, majd második körben augusztus végén sikerült a további 12 interjút felvenni és feldolgozni. A 

helyzetelemzés tanulságai fontos inputként szolgáltak a tartalmi fejlesztéseket elvégző szakértőink számára.  

A helyzetelemzés tanulságai 

A BMP ismertsége a kérdezettek körében igen csekély. A különböző célcsoportok közül talán a legmeglepőbb 

a „szakértők” (szakmai szervezetek, kerékpáros szakértők, döntéshozók, stb.) tájékozatlansága, ugyanígy az 

intézményfenntartók (főként a KLIK képviselőit értük el) körében is teljes a tanácstalanság. Ugyanakkor a 

pedagógusok és az iskolavezetők között találtunk olyan személyt (4–5%), aki már hallott a BMP-ről, sőt egy-

egy olyan iskola is akadt, ahol az előző tanévben már be is vezették a keretprogramot. Az empirikus kutatás 

nem titkolt célja volt az is, hogy felhívja a kérdezettek figyelmét a Bejárható Magyarország Programra, 

különösen annak a kerékpáros jármódot érintő részére. Így maga a kutatás is a programmal kapcsolatos 

kommunikáció és PR részévé vált. Az online kérdőív végén lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a válaszadók 

megadják elektronikus elérhetőségeiket, amennyiben a továbbiakban is nyitottak a téma iránt. Összesen 2 

fenntartó, 57 intézményvezető és 66 pedagógus (a kitöltők 26%-a, ami összességében nagyon magas arány) 

adta meg az elektronikus elérhetőségét, így javasolt az érdeklődő szereplők további 

tájékoztatása a BMO kerettanterv kapcsán. 
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A kérdőíves vizsgálat fontos eredménye, miszerint a válaszadó pedagógusok, intézményvezetők több mint 

kétharmada számolt be arról, hogy a korábbiakban foglalkoztak a kerékpározással kapcsolatos gyakorlati 

és kisebb arányban elméleti ismeretek átadásával az általános iskola különböző évfolyamain a 

legkülönfélébb módon és keretek között. Ezeket a programokat az esetek döntő többségében saját 

tapasztalat alapján dolgozták ki a pedagógusok.  

A releváns válaszokból pontosan kiderül, hogy mely iskolák milyen programokkal dolgoztak már, tehát hol 

vannak elemezhető, felkutatható, esetleg követhető jó gyakorlatok [rendőrségi programok (4); 

BringaAkadémia (7); Csóti Ferenc, Pethő Zoltán, Palágyi István általános iskolai közlekedésre nevelés 

tantervjavaslatai; technika tananyagba épített elemek (2); Élet Úton program; Közlekedésbiztonsági 

Akcióprogram; tanuloknak.hu; BMO; „Bence közlekedik”; MobileKids]. A válaszadó iskolák több mint felének 

a közelében, hatáskörében van olyan kerékpáros szakember (szerelő, hozzáértő szülő, civil szervezet, vagy 

olyan versenyző, aki példakép lehet), akinek segítségét igénybe tudják venni.  

A BMP kerékpáros jármódja iránti érdeklődés kifejezetten nagy, a pedagógusok háromnegyede, de az 

intézményvezetők és a fenntartók is hasonló arányban tájékozódnának szívesen a programról, használnák a 

BMP-ről tájékoztatást nyújtó honlapot, emellett a válaszadó pedagógusok közel fele (166 fő) a témához 

kapcsolódó továbbképzésen is szívesen részt venne.  

Jól látható tehát, hogy a BMP sikeres implementációjának egyik kulcselemét képező érdeklődő 

pedagógusok, intézményvezetők és fenntartók jórészt rendelkezésre állnak, nyitottak a program iránt, bár 

az interjúkból az is világossá vált, hogy az ország földrajzi jellemzői komolyan meghatározzák a korábbi 

tapasztalatok meglétét és az érdeklődés mértékét. Elsősorban az Alföldön, Békésben, Szegeden, 

Kecskeméten (Kunságban) van jelentős hagyománya és kultúrája a biciklizésnek, ott alakultak ki az első 

komplex programok, önkormányzati együttműködések és épült ki először a megfelelő úthálózat is, de a 

fővárosi infrastruktúra-fejlesztés is komoly alapot ad a tartalmi fejlesztésekhez. A nemzetközi szakirodalom 

is megerősíti, hogy a kerékpározás társadalmi támogatottsága kulturális kérdés is. Ott, ahol a terepviszonyok 

miatt (pl. Hollandia) a lakosság nemzedékek óta széles körben használja fő közlekedési eszközként a 

kerékpárt, természetes annak integrálódása minden szinten az iskolai oktatásba és a mindennapi életbe. 

Ugyanakkor a pedagógus interjúkból kiderül, hogy a szakmai elhivatottság és a személyes hozzáállás 

terepviszonyoktól függetlenül is képessé tett egy-egy pedagógust arra, hogy nemzedékeken keresztül 

foglalkozzon a diákok kerékpáros nevelésével.  

Jellemző azonban, hogy ezek azok a pedagógusok, akik egymástól és a szakmai szervezetektől is 

elszigetelődötten dolgoznak lelkesedésből, jobbára magukban. Ennek az a veszélye, hogy ha elfogy az 

energiájuk, idejük, vagy nyugdíjba mennek, akkor nincs, aki folytassa a munkájukat. (Erről a problémáról az 

alábbiakban még lesz szó.) Ezért is lényeges az általuk kidolgozott jó gyakorlatok összegyűjtése, 

nyilvántartása és bemutatása. A kutatás során azonban a jó gyakorlatok részletes leírásával kapcsolatban 

komoly akadályokba ütköztünk. Egyrészt nem volt idő arra, hogy megkeressük azokat, akik a kérdőíves 

kutatásban jelezték, hogy van korábbi tapasztalatuk a kerékpározás tanításáról, esetleg saját programot 

fejlesztettek ki. Másrészt, akiket interjú céljából kerestünk fel, azok számára a kutatásmódszertan 

elengedhetetlen feltételei miatt anonimitást ígértünk. Javasoljuk ezért, hogy a Megrendelő a jó 
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gyakorlatok összegyűjtése céljából keresse meg a kérdőíves adatbázisban szereplő érdeklődőket és 

tapasztalattal rendelkezőket, ezzel is segítve a hálózatosodást és az egymástól való tanulást.  

A kérdőíves válaszokból is jól látszik, hogy a pedagógusok leterheltek, ezért ha nyitottak is az új szemlélet, 

ismeretek befogadására, erős szakmai támogatás és motiváció kell ahhoz, hogy ténylegesen eljussanak a 

program valamilyen formában történő bevezetéséhez. Az interjúkból az is nyilvánvalóvá vált, hogy a 

kerékpározással kapcsolatos gyakorlattal rendelkező elhivatott pedagógusoknak nem mindenhol van 

utánpótlása. Ha nem lesz szervezett továbbképzés a pedagógusok számára, nem valósul meg az 

implementáció gyakorlati támogatása, akkor a nyugdíjazással együtt a sok értékes tapasztalat és lelkesedés 

is kivonul az iskolákból. Az interjúkból az is kiderült, hogy az eszközbeszerzést, szakmai munkát támogató 

pályázatokon való sikeres részvételnek is kulcseleme az elhivatott pedagógus, aki személyesen felvállalja a 

pályázatírással és megvalósítással kapcsolatos extra feladatokat. A kérdőíves vizsgálatból egyértelműen 

kiderül, hogy a finanszírozás, az eszközbeszerzés alapvető fontosságú lenne a BMP sikeres 

implementációjához, ami azonban nem alapozható az egymástól elszigetelten dolgozó intézményenként 

egy–egy lelkes pedagógusra.  

A program sikeres bevezetésének második legfontosabb eleme a BMP-ről való széles körű tájékoztatás, 

hiszen annak ismertsége jelenleg meglehetősen alacsony, komoly információhiány mutatkozik e téren mind 

a szakmai szereplők, mind az iskolák részéről. Az ismeretszerzés legfőbb forrása az internet lehet, amit 

szívesen használ a pedagógusok háromnegyede. Emellett azonban a hálózatos tanulás, az egymás jó 

gyakorlatainak átvétele, a tapasztalatok megosztása is kulcskérdés az információk áramoltatásában. Ezt a 

tényt a pedagógus-továbbképzések kialakításakor, illetve a tartalmi fejlesztések implementációja során 

mindenképpen figyelembe kell venni. 

Mind az interjúk, mind a kérdőíves vizsgálat megerősítette, hogy a BMP kerékpáros jármód iskolai 

bevezetésének alapvető feltétele a megfelelő eszközpark, felszerelés kialakítása és karbantartása. A 

korábbiakban elenyésző mértékű pályázati forrás állt rendelkezésre az érdeklődő iskolák számára némi 

felszerelés beszerzésére, így ott, ahol vannak kerékpáros programok, azok jobbára a diákok saját kerékpárján 

és a szülők támogatásán alapulnak. Ez ugyanakkor felveti az egyenlőtlenség problémáját, a gazdaságilag 

elmaradott térségekben, még ha szeretnék, sem tudják az iskolák átvenni a kerékpáros jó gyakorlatokat. Az 

interjúk tanúsága szerint a megfelelő eszközbeszerzéshez átgondolt, széles körű pályázati program, a 

fenntartáshoz pedig normatív finanszírozás szükséges a legkülönfélébb szereplők összefogásával. (Pl. 

elkerülendő, hogy 5 kerékpárhoz 10 sisakot szerezzenek be, amit aztán nem is tudnak használni, mert nincs 

pénz az elromlott kerékpárok javítására.)   

 

Mind a pedagógus interjúkban, mind a kérdőíves vizsgálatban nagy hangsúlyt kapott a BMP 

implementációjához szükséges megfelelő időkeret megléte vagy hiánya. Jól látható, hogy korábban a 

sporttagozatos iskolák egyfajta versenyelőnyként tekintettek a kerékpáros pedagógiai programok 

kifejlesztésére és bevezetésére. A mindennapos testnevelés óra megítélése ebből a szempontból 

szemléletmód kérdése, van, akinek eszébe sem jutott integrálni a kerékpáros programot ebbe a tantárgyba, 

sőt, előfordul, hogy egyenesen akadálynak tekintik a mindennapos testnevelést a sikeres 

bevezetésben (nincs több idő a mozgásra), míg másokban természetes módon merül 
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fel, hogy alapvetően a testnevelés szakos tanárokra kell bízni ezt a tevékenységet, mely udvari programként 

a tornaterem hiányát is képes ellensúlyozni. Az is nyilvánvaló, hogy a 10 százalékos szabad órakeret nem igazi 

lehetőség a BMP bevezetésére, hiszen nagy a verseny a szakos tanárok között a szabad órakeretért. Kizárólag 

erre nem alapozható a sikeres implementáció. A kérdőíves vizsgálatból kiderült, hogy a tanárok leginkább a 

projektoktatás, a szakköri program, a tantárgyakon átívelő megoldások (egész napos iskola, nyári tábor, 

kirándulás) keretei között tudják elképzelni a BMP kerékpáros jármódhoz kötődő tananyag sikeres 

bevezetését. Ezért a tartalmi és módszertani fejlesztések során a legkülönfélébb tanulási helyzetekben, 

különféle időkeretekben egymásra építhető, önmagukban és egységként is kezelhető tematikákat dolgoztunk 

ki.  

Jobbára a szakértőkkel folytatott fókuszcsoportos interjúk világították meg a BMP sikeres bevezetését 

támogató jogi háttérben szükséges változtatásokat. Ide tartozik többek között a KRESZ szabályainak 

módosítása, a kerékpárhasználatra mint járművel való közlekedésre vonatkozó szabályok újragondolása, a 

praktikus igényeknek és a forgalmi jellemzőknek megfelelő változtatása (ne csak tiltásokkal operáljon a 

jogszabályalkotó). Itt vetődött fel az az igény, hogy a KRESZ szabályait 12 éves korig mindenkinek meg 

kellene tanítani, hiszen 10 éves kor felett már önállóan közlekednek a fiatalok. A nyugat-európai tapasztalat 

alapján is éppen ezért a 10–14 éves korosztály a legsérülékenyebb, hiszen nem rendelkeznek megfelelő 

tapasztalattal, és ha nem sajátítják el az ismereteket, készségeket, az önálló közlekedés nagy veszélyekkel jár 

számukra. A KRESZ kötelező tananyaggá tétele ugyanakkor a köznevelési törvény változtatását is maga után 

vonja.    

A BMP kerékpáros jármóddal kapcsolatos tartalmi fejlesztési igények tehát alapvetően kétirányúak: 

1. a kerékpározás mint közúti közlekedési mód szabályainak megtanítása, begyakorlása, a biztonságos 

közlekedés megalapozása, a későbbi jármű jogosítványszerzés megkönnyítése, a közlekedésben 

egymás tisztelete, elismerése, egymásra való odafigyelés és az élet, a testi épség védelme; 

2. a kerékpározás mint hasznos és egészséges szabadidő eltöltési mód, örömforrás, közösségi 

tevékenység, mozgás a természetben, a táj és az épített környezet megismerésének módja.  

E két szempont közül a pedagógusok és az intézményvezetők inkább az utóbbit látják fontosnak. A 

pedagógusok, intézményvezetők és fenntartók döntő többsége elsősorban a testi-lelki egészségre nevelést 

tartotta a BMP legfontosabb küldetésének, aminek része az egészséges életmód, mozgás, stressz-kezelés, 

táplálkozás. A természet és az épített környezet megismerése, valamint a kapcsolódás más programokhoz 

hasonlóan nagy arányban bizonyult fontosnak. A pedagógusok fele a Digitális Szabadidő Térkép és a 

Természetjárók Térinformatikai Rendszerének megismertetését is lényegesnek tartotta a programon 

keresztül. Hangsúlyos elvárás volt még a BMP tartalmával kapcsolatban a Nemzeti alaptantervhez kapcsolódó 

tananyagok megjelenése is. Ezeket az elvárásokat a tartalmi fejlesztés során messzemenőkig figyelembe 

vettük.  

A témában gyakorlattal rendelkező pedagógusok azt is felismerték, hogy a KRESZ megtanításában 

kulcsfontosságú lehet egy ilyen program, mert egyelőre más keretek között nem tudják elsajátíttatni a 

gyerekekkel a közlekedési szabályokat (nincs rá időkeret, tananyag, módszer).   

A tartalmi fejlesztések alapoztak azokra a nagy hagyományokkal rendelkező 

programokra, amelyeket a hazai szakirodalmi elemzés során mutattak be 
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szakértőink. A Nemzeti alaptantervben 2013-tól választható tantárgyként jelenik meg BringaAkadémia 

elnevezéssel az első, kizárólag kerékpáros közlekedéssel foglalkozó tananyag. Kidolgozásának alapját a Vuelta 

Kft. által kifejlesztett BringaSuli módszertan és annak kétszeri megvalósítása biztosította.  

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

vettünk: 

 Összevont tananyagban oktatják a közlekedést (erdei iskola, egészségre nevelés, környezeti nevelés, 

IKT eszközök használata közben, más koncepciókba ágyazva). A közlekedés komplex tudás, melynek 

oktatásába más tantárgyak anyagát is érdemes involválni. 

 Tanári továbbképzések szükségessége egyértelmű, hiszen feladatuk sokrétű a kerékpáros 

közlekedésre nevelésben.  

 Korszerű segédanyagok használata (online játékok, tesztek, applikációk, útvonaltervezők, GPS 

használata, a közlekedési, kerékpáros fórumok megismertetése) több jó gyakorlat leírásában is 

szerepelt, mint bevált eszköz. 

 A jó gyakorlatok külső szakember bevonásának fontosságát hangsúlyozzák (rendőrség, civil 

szervezetek, szakértők), hiszen a koncentrációt és a motivációt is serkenti a változatos előadásmód. 

 Együttnevelésre (HH, HHH, SNI) alkalmas a kerékpáros közlekedésre nevelés. 

 A gyakorlati kerékpáros közlekedésre nevelés kis csoportokban folyt a jó gyakorlatok során, így több 

segítőre és felügyelőre volt szükség az oktatásokhoz. 

 A szülők támogatásának fontosságát a legtöbb jó gyakorlat megemlíti. 

 Pályázati igény mutatkozott a Bejárható Magyarország kerékpáros jármód bevezetéséhez 

kapcsolódóan, eszközbeszerzésre.1 

 A jó gyakorlatok egy része tömbösített formában oktatott kerékpáros ismereteket ölel fel, főként 

erdei iskola, nyári tábor, rendhagyó osztálykirándulások, témanapok, rendhagyó napközik és 

szakkörök keretében zajlik. 

 Intézményi népszerűség növekedését is okozhatja a kerékpáros nevelés, hiszen az iskolai jó közérzet 

és elégedettség mind a szülőkben, mind a gyermekekben összekapcsolódik a különleges, hasznos 

programokon való részvétellel. 

 A kerékpártárolók építését szorgalmazza több jó gyakorlat, hiszen ez fokozhatja a kerékpárral 

iskolába járók számát. 

 Minden jó gyakorlatra jellemző, hogy az intézményi adottságok figyelembevételével alakították ki 

oktatási programjukat. A változatos szociokulturális háttér miatt különösen fontos a tananyag 

célcsoportra irányuló kialakítása. Ezt a sokszínűséget a jó gyakorlatok is szemléltetik (például egyes 

iskolákban légiközlekedési ismereteket oktatnak, máshol alapvető higiéniai ismeretekről tartanak 

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

                                           
1 Erről számolt be egy interjúban a Bejárható Magyarország kerettantervet használó iskola képviselője (Borsos Miklós 
Általános Iskola, Ajka, Horváth Csaba interjú). 
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 A fokozatosság és az életkori sajátosságok figyelembevételére szinte minden jó gyakorlat 

programkidolgozói szempontként utaltak. 

 A kerékpáros oktatás, mint minden nem szokványos iskolai nevelés, sikerélményt hozhat az iskolai 

keretek között ritkán eredményes gyerekek számára is. Lehetőség adódik az érdeklődési körük 

megismerésére és egyéni sikerterületeik feltérképezésére. 

 A jó gyakorlatok leírásában változatos pedagógiai eszközöket mutattak be az iskolák a kerékpárral 

közlekedésre és a közlekedésre neveléshez. Ezek érdeme, hogy szinte minden jó gyakorlat kitér az 

összes kompetenciaterületre, így komplex fejlesztést nyújt a gyermekek számára. 

 A kerékpáros közlekedésre nevelés remek alkalom a csoportos munkakultúra, a csapatszellem és a 

közösségépítés erősítésére. A jó gyakorlatok többsége csoportos tevékenységet is tartalmazott. 

A BMP kerékpáros jármód tartalmi fejlesztéseinek iskolai sikeres bevezetéséhez erős támogatásra van 

szükség mind a pedagógusok, intézményvezetők, mind a fenntartók és a szakértők szerint. A válaszadók 

döntő többsége alapvetően módszertani segítséget, taneszközöket vár, de hasonlóan fontos a finanszírozás 

is. A támogatási formák közül a harmadik legfontosabb a pedagógus-továbbképzés, a jó gyakorlatok 

rendelkezésre állása, az egymástól való tanulás, a hálózati együttműködés erősítése, de felvetődött az 

egész társadalom, a szülők és a diákok szemléletváltása is, mint szükséges feltétel.  

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

(pl. kommunikáció, infrastruktúra, jogi környezet), ha sikerül megtalálni a kulcsembereket az iskolákban, 

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

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

kerékpározás iskolai bevezetése iránt. A nemzetközi szakirodalom teljes mértékben alátámasztja ezt a 

vélekedést. Azokban az államokban volt sikeres a megvalósítás, ahol központi stratégia mentén folyamatos 

finanszírozással összehangoltan történtek a fejlesztések, amelyek egyaránt érintették az infrastruktúrát, 

az oktatást és a szakemberképzést, valamint a megfelelő jogi környezet kialakításával sikeresen ültették át 

a lakosságot az autókból a kerékpárokra. Az is jól látszik a nemzetközi példákból, hogy a célzott stratégiával 

és finanszírozással megtámogatott programok nagy társadalmi elfogadottságra találnak, könnyű továbblépni 

a „kerékpáros jogosítvány” típusú kerékpárhasználat irányába, amely alapvetően a gyermekek biztonságát 

növeli, a közlekedés kultúráját erősíti. 

 

III. Tartalomfejlesztés című résztevékenység, amelynek céljai az alábbiak:  

 a kerettantervekben meghatározott fejlesztési célok lebontása az általános iskola felső tagozat 

évfolyamai számára (5., 6., 7., 8. évfolyam számára); 

 évfolyamokra lebontott tematika elkészítése; 

 feladatgyűjtemények kialakítása; 

 a kimeneti követelmények meghatározása évfolyamonként. 

Elért eredmények: Elkészítettük a kerettantervben meghatározott fejlesztési célok szerinti tematikákat 

évfolyamonkénti bontásban. Ehhez kialakítottuk a feladatgyűjteményeket és kidolgoztuk a 

kimeneti követelményeket. A tartalomfejlesztés nehézsége a rendkívül rövid 
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időkeretből fakadt, a rendelkezésre álló idő ráadásul a nyári szünetre esett, ami arra sarkallta a szakértőket, 

hogy rugalmasan, egymással rendszeresen egyeztetve, együttműködve dolgozzanak. Ennek is köszönhető, 

hogy szinte párhuzamosan készültek el az anyagok, amelyek mégis egységes szemléletűek, hiszen a szakmai 

koncepció és az alapértékek, célok kezdettől fogva világosak voltak. A következő alapelveket határozták meg 

a szakértők: 

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

- A Nemzeti Köznevelési Törvénynek, a Nemzeti alaptantervnek, és a már elfogadott Bejárható 

Magyarország 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 program) felépítése. 

 

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

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

tevékenység végzésére, amely során kiemelkedő szerepet kap a testmozgás és az ismeretek kreatív 

feldolgozása. Felkészít a (kerékpározáskor fokozottan fontos) biztonságos és élményszerű természetjárásra. 

Az alapvető ismeretek, szabályok megismertetése és gyakorlati alkalmazása által, nyitottságot alakít ki a 

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

megismerteti hazánk természeti és épített kincseit, nemzeti értékeinket. 

A terepen zajló gyakorlatok, melyek a tantárgy eszköztárának szerves részei, a természetben megvalósuló 

tevékenységek, valamint a természetjárás sokféle nevelési lehetőség tárháza. 

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

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

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

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

megteremtéséhez. 

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

teljességre. 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, amire másképp nincs mód. A közvetlen 

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

megmászott hegyhez, egy körbebiciklizett tóhoz, egy végigevezett folyóhoz, egy táborhely környékének 

növény- és állatvilágához, egy 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 ilyetén 

kötődés révén erősödik a nemzeti öntudat, a hazafiasság érzése.  
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Testközelben és élményszerűen érzékelik és értik meg a tanulók a környezetvédelem, az erdők és mezők, 

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

szemléletformálás, a kerékpározás gyakorlása által közvetlen tapasztalatot szerezhetnek a környezeti 

fenntarthatóságról. A hazai turizmus népszerűsítése, a fogyasztási szokásokat érintő szemléletalakítás, a helyi 

termelők és szolgáltatók igénybevételének preferálása hozzájárul a társadalmi-gazdasági fenntarthatóság 

fogalmának megismeréséhez, az ökológiai szemlélet erősítéséhez a hétköznapokban és a turisztikai 

események alkalmával egyaránt. Mindezeken keresztül a tanulók megértik a fenntarthatóság elvének és 

gyakorlatának fontosságát, 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 

kiesése, lemaradása segíti a továbbjutó győzelmi esélyeit, a természetjárás esetében ez éppen fordítva van, 

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

lehetőség kínálkozik ennek a segítő magatartásnak, a másokért való felelősségvállalásnak a 

tudatosítására, gyakorlására, amely pozitívan hat a tanulók személyiségfejlődésre, a szocializációra. 

A különböző kerékpáros „séták”, kirándulások, túrák igen változatos, közös tevékenységek, melyek sok 

esetben egymásra utalt helyzetek megoldása elé állítják az egyént, ezen szituációk kezelése, megoldása 

egyéni és társas döntéshelyzetek révén pedig fejleszti az önismeretet, valamint a résztvevők társas 

kultúráját, formálja a gyermekek közösségi magatartását, a közös élmények átélésének hatására erősödik a 

társas együttlétekre, a kooperációra való képesség. 

Az erkölcsi nevelésnek fontos szerep jut a tantárgy oktatása során. A gyermekek megtanulják a természetben 

való viselkedés szabályait, a társas együttlétben, közösségi tevékenységben elvárt és helyes magatartást. 

Számos egyéni és csoportos döntési helyzetben, társaikhoz, a környezethez való viszonyulásukban 

tapasztalják meg cselekedeteik következményeit. Híres személyiségek bemutatásán keresztül pozitív, 

követendő példákat látnak az életutak megtervezéséhez, a tulajdonságaikkal és tetteikkel, valamint a 

döntéseikkel való azonosuláshoz. A zarándokturizmus bemutatása révén megismernek egy új szemléletű 

természetjárást, a zarándokutat, amely spirituális élménnyel is gazdagítja a résztvevőket. Magyarország 

„bejárása” során számos kisebbséggel, etnikai és vallási közösséggel találkozunk, melyek megismerése, 

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

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

szükséges módszerek alkalmazásához. 

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

egyesületeket, civil szervezeteket, ezek naprakész tartalmakkal bíró honlapjait, továbbá egyéb olyan 

mértékadó internetes portálokat, amelyek hasznos információik révén a folyamatos ismeretszerzés eszközéül 

szolgálhatnak. A tartalmak megismertetése mellett az ismeretszerzés módszertanát is fontos átadni a tanulók 

számára, 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.  

Összegezve a tantárgy fő célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a legdivatosabb 

belföldi ökoturizmus típusok iránt, kiépítse az igényt, s képessé tegye őket az aktív, 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 
 

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

 

14 

felfedező és élményt szerző, kerékpáros természetjárásra, s egyben hazánk megismerésére.  

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, 

szabályismeret, lehetőségek ismerete, stb.) 

c) A környezet védelmével kapcsolatos tudás 

d) Normaismeret 

 

3. Szokások megalapozása 

a) A szabad levegőn való mozgás mint életforma 

b) Országjárás mint időtöltés 

c) A környezet óvása 

 

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 
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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 papíralapú és internet-alapú forrásokkal 

g) Az időjáráshoz való alkalmazkodás 

h) A környezet megóvásának módjai 

i) A kirándulásokra, túrákra való felkészülés alapvető szabályai: élelmiszercsomagolás és az 

élelmiszer tárolása, öltözködés, hasznos segédeszközök 

j) A felszerelések karbantartása 

k) Veszélyforrások: tűzrakás, gombaszedés  

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

m) Higiénia 

n) A szabad levegő és a mozgás egészség-megóvó szerepe 

o) Baleset-megelőzés 

p) Elsősegélynyújtás 

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

a természet megóvásának szabályai 

 

2. Kompetenciafejlesztés – Kompetenciafókuszok 

a) Figyelem, figyelemmegosztás 

b) Decentrálás 

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, 
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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, 

aktivizálása. 

Tananyagfelosztás 

Órák sorszáma a 
tantárgyi 

tematikában 

Tematikus egység a kerettantervben 

Hazánk, Magyarország 

1. Magyarország elhelyezkedése és általános jellemzői 

2. Magyarország földrajzi tájegységei és települési infrastruktúra-rendszere 

A szűkebb lakókörnyezet megismerése 

Ismerkedés a kerékpáros jármóddal 

3. Kerékpártörténet 

4. Kerékpártípusok, a kerékpár és ajánlott kötelező felszerelései, a kerékpár 
beállítása, kerékpározásra alkalmas ruházat 

5. A kerékpár mint közlekedési eszköz, sporteszköz és szabadidős eszköz 

6. Kerékpáros turizmus 

Ismerkedés a lovas jármóddal 

7.  

8.  

9.  

10.  

Ismerkedés a gyalogos jármóddal 
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11.  

12.  

13.  

14.  

Ismerkedés a vizes jármódokkal 

15.  

16.  

17.  

18.  

Szabályok, viselkedés a természetben, erdőn, mezőn 

19. A kerékpár felszereltségére, illetve a kerékpárosra vonatkozó szabályok 

20. A kerékpáros helye a forgalomban 

21. Közúti jelzések rendszere 

22. Az elsőbbség fogalma, rendőri jelzések 

23. A „láthatatlan KRESZ” 

24. KRESZ gyakorló óra 

25. KRESZ gyakorló óra 

26. Ember és környezete, az emberi tevékenységek szerepe és hatásai 

27. Környezeti károkozás következményei, a környezetvédelem szükségessége, 
természetvédelem, fenntartható fejlődés 

28. 
A környezet- és természetvédelem, valamint a turizmus lehetséges 
fenntartható formái; Természetjárók Tízparancsolata 

29. A természeti értékek turisztikai jelentősége és az ökoturizmus 

Tereptan, térképismeret, tájékozódás, turistajelzések 

30. Térképek története, térképek és szakmák, térképek csoportosítása 

31. A terep térképi ábrázolása 

32. Térképjelek, a térkép részei 

33. Tájékozódás a térképen, helymeghatározás (Égtájak, fenn-lenn, jobb-bal) 

34. Mérések a térképen (irány, távolság, magasság) 

35. Tájékozódás digitális segítséggel 
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36. Terepadottságok a túrák során (járhatóság) 

37. Térképolvasási gyakorlatok 

38. Tájékozódás a terepen 

39. Turistajelek, jelrendszerek, túraútvonal, menetidő-számítás 

40. Térképvázlat készítése, javasolt térképek, honlapok, alkalmazások 

41. A kerékpáros térkép sajátosságai, útvonaltervezés 

42. A légkör fogalma, időjárás, éghajlat elemei 

Hasznos ismeretek – időjárás, gyakorlati praktikák 

43. Az időjárás változásának okai. Hazánk időjárása. 

44. Az időjárás-változások 

45. Időjárás-előrejelzés, az időjárás hatásai az emberi szervezetre 

46. Alkalmazkodás az időjáráshoz, avagy hogyan és mire kell felkészülni 

47. Tűzrakási alapismeretek 

48. Szélsőséges időjárás és a menedékhely 

49. Vízlelő-helyek 

50. Kerékpár szerelő és biztonsági alapkészlet 

Egészségügyi alapismeretek, megelőzés, baleset-megelőzés, segítségnyújtás 

51. Baleset-megelőzés 

52. Segítségnyújtás, tennivalók baleset esetén 

53. Öltözködés, védőfelszerelések 

54. Veszélyforrások a természetben 

55. Ehető és mérgező – növények, gombák erdőn-mezőn 

56. Barátságos állatok? 

57. A kerékpáros túrázás egészségügyi előnyei, sportértéke 

58. Bajban 

Játékok a természetben, dalok 

59. Ismerkedés a kerékpárral 

60. A magabiztos kerékpározás alapjai 

61. Környezetünk észlelése kerékpározás közben 

62. Magabiztos manőverezés kerékpározás közben 1. 
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63. Magabiztos manőverezés kerékpározás közben 2. 

64. Játék a szabadban 

65. Turista dalok, népdalok 

66. Tájékozódási játékok 

67. Játékok rossz idő esetén, vagy utazáskor 

5-6. évfolyamon tanultak összefoglalása 

68. Egynapos kerékpártúra egy közeli turisztikai célponthoz 

69. 

70. 

71. 

72. 

Felkészülés a túrára 

73. Felkészülés a túrára – alapvető kerékpáros túrázási ismeretek 

74. Megfelelő túracél kiválasztása a képességek és igények szerint 

Papír és digitális alapú menetrendek (vasúti és busz) használata 

75. Testünk felkészítése a túrára 

76. Kötelező és ajánlott felszerelések, kiegészítők 

77. A kerékpáros ruházat 

78. Túratervezés 

79. Felkészülés a túrára – összefoglaló tanóra 

Túraútvonalak, túraközpontok 

80. A természeti értékek mint turisztikai célpontok 

81. Települések mint turisztikai célpontok 

82. Kéktúra Magyarországon 

83. Túramozgalmak, teljesítménytúrázás Magyarországon 

84. Kerékpáros útvonalak hazánkban 

85. Hazánkon áthaladó nemzetközi kerékpáros útvonalhálózat 

86. A hazánkon áthaladó nemzetközi gyalogos- és lovas útvonalhálózat 

87. Több jármóddal bejárható komplex útvonalak, jármódok találkozása 

88. Speciális kerékpáros programlehetőségek 
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89. A tematikus és zarándokútvonal mint turisztikai vonzerő 

90. Zarándokútvonalak mint a tematikus útvonalak különleges fajtái 

91. A tematikus útvonal mint turisztikai vonzerő 

Szervezetek, túravezetők, szolgáltatások 

92. A jármódok országos és helyi szervezeteinek megismerése 

93. Kerékpáros túrázással foglalkozó honlapok, folyóiratok, kiadványok 

94. Ki a túravezető? 

95. Túra-naptárak, releváns internetes információforrások 

Nemzeti értékeink 

96. Nemzeti értékeink és a hungarikumok 

97. A hungarikum és a vonzerő kapcsolata 

98. Világörökségek fogalma és jelentősége 

99. Hazai világörökségeink 

100. Az eddig megismert fogalmak rendszerbe állítása, összefoglalása 

Konkrét, természeti értékeink (földtani képződményeink) mint hungarikumok és 
világörökségek 

101. Szellemi örökségünk 

102. A magyar történelem egyedisége 

A tragikus magyar XX. századi történelem megismertetése 

103. Gasztronómiai értékeink 

104. Nemzeti értékeink a világ közös értékei 

105. Környezetvédelem és ökologikus gondolkodásmód 

Biológiai értékeink 

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

106. Környezet, természeti környezet (Az ember és környezete) 

107. Környezettan, ökológia 

108. Az élettelen környezeti tényezők 

109. Az élő környezet, a közös rendszer 

110. Erdők, puszták, vizes élőhelyek, sivatagok, kultúrtáj 
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111. Fás élőhelyek 

112. Füves élőhelyek 

113. Vizes élőhelyek 

114. Egyéb élőhelyek 

115. Megfigyelés, életnyomok 

116. A gombák országa 

117. Az erdő szerepe, haszna 

118. A természetvédelem az ember védelme 

119. Földtani és víztani értékek 

120. Élő természeti értékek 

121. Táj és a benne élő ember kultúrájának védelme 

122. Összefoglaló óra: a túraútvonalak természeti környezete 

Nagytájaink komplex (turisztikai) bemutatása a fontosabb jármód-túraútvonalakhoz kapcsolódva 

123. Ismerkedés a kulturális és városi turizmus alapvető jellemzőivel 

124. Ismerkedés a falusi és az örökségturizmus alapvető jellemzőivel 

125. Ismerkedés az egészségturizmus alapvető jellemzőivel Magyarországon 

126. Ismerkedés az aktív turizmus különböző formáival és jellemzőivel 

127. Budapest és vonzáskörzetének turizmusa 

128. Az Alföld és Kisalföld turizmusának jellemzői 

129. A Dunántúli-dombság turizmusának komplex bemutatása 

130. Nyugat-Dunántúl és az Alpokalja 

131. A Dunántúli-középhegység és a Balaton turizmusának jellegzetes arculata 

132. Az Északi-középhegység szerepe hazánk turizmusában 

Táborozási alapismeretek 

133. Felkészülés a táborozásra 

134. Élet a táborban 

Készítsünk túratervet, túrakiírást, túranaplót! 

135. Túraterv készítése 

136. Túrakiírás készítése 

137. Túranapló készítése 

Készítsünk túratervet, túrakiírást, túranaplót! 
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138. BMO tantárgy összegzése: a legjobb túraterv megvalósítása (kerékpártúra) 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 
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IV. Módszertani fejlesztés című résztevékenység, amelynek céljai az alábbiak:  

 a tananyag hatékony átadásának változatos módszertani és eszköz szintű biztosításának 

meghatározása figyelembe véve a módszertani változatosság megteremtését és a meglévő 

előzmények feltárását; 

 az értékelések módszereinek meghatározása. 

Elért eredmények: A Bejárható Magyarország nevelési-oktatási rendszer elméleti pedagógiai hátteréül 

a pragmatizmust, a reformpedagógiákat és a konstruktivisták didaktikai megközelítéseit 

kombináljuk, illetve ezt követjük problémafüggően. Ezek az irányzatok egymással jól 

összeilleszthetők, elsősorban nem tartalmi, hanem módszertani értelemben. 

A konstruktivisták a deduktív ismeretszerzést preferálják, építve a gyerekek meglévő 

„világmodelljére”, az iskolai kereteken túl szerzett, már meglévő tapasztalataira és 

tapasztalatszerzésére. Ez azt jelenti, hogy a teljes probléma először differenciálatlanul jelenik meg, és 

a tanítási-tanulási folyamatban „bomlik ki” egy algoritmikusan felépített feladatsor segítségével. A 

tapasztalatokon alapuló, deduktív-heurisztikus út során pedig a tanulók saját tapasztalataira, 

tevékenységére építve ismerik fel az összefüggéseket. Ezen tevékenykedtető módszertani irányzatok 

közös pontja, hogy a tanulói cselekvésre, az önálló gondolkodás és az önreflexió erősítésére helyezik a 

legfőbb hangsúlyt. 

Ebből a megközelítésből a felfedeztető (learning by discovery) tanulást emeljük ki. Ennek 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 tervezésében, 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 középpontjában a tanuló áll, aki több 

lépésben vesz részt az új tudás megalkotásában; 

- jelentős mértékben épít az interakciókra, így a csoportos szituációkra; 

- a tanár nem kijelentéssel, hanem kérdés felvetésével kezdi a munkát, esetleg a tanulókat 

sarkallja kérdések megfogalmazására; 

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

részt vesz (nyilvánvalóan tanára segítségével, vezetésével). 

 

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

folyamat 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 

preferálják, 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 
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szerepben lévő tanár elsődleges feladata a gyerekek önálló munkájának támogatása. 

A BMO Program pedagógiai alapelvei 

 

Tevékenység-centrikusság 

A programban a gyerekek tapasztalatszerzés során, elsősorban induktív, heurisztikus úton jutnak 
ismeretekhez. Ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy a tanulás nem a lexikális ismereteket ismétlő 
számonkérés keretei között zajlik. 

 

Élet- és életkor-közeliség 

A tananyagok, illetve a benne szereplő feladatok illeszkednek a gyerekek napi tapasztalataihoz, 
életkorához, érdeklődéséhez. 

 

Alkalmazhatóság 

Csak olyan ismereteket, képességeket sajátítanak el a gyerekek a program során, amelynek hasznát, 
használhatóságát megtapasztalhatják.  

 

Önállóságra, kreatív megoldások keresésére való nevelés  

A tananyag, illetve a feladatok a tanulókat önálló munkavégzésre késztetik. Nagy teret szentel az önálló 
elképzeléseik, ötleteik megvalósításának. 

 

Rendszeresség  

A program célkitűzéseinek eléréséhez az szükséges, hogy ne kampányszerűen jelenjen meg a tanítás-
tanulás folyamatában, hanem folyamatosan. Így részben tantárgyi, részben kereszttantervi, részben 
tanórán kívüli keretekben 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 kapcsolódóan több 

választható részmodult tartalmaz. Ily módon a differenciálás két dolgot is jelöl. Egyfelől a 

részmodul-választást a helyi lehetőségek szabják meg. A differenciáltság alapelvének 

ugyanakkor a feladatadásban is érvényesülnie kell. Elsődleges cél, hogy 
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valamennyi kapott feladat személyre szabottan fejlesztő hatású legyen, így igazodni kell a gyerekek 

előzetes ismereteihez, képességeihez, tempójához, érdeklődéséhez.   

 

Partnerség 

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

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

témából adódóan – felmerülnek erkölcsi, etikai, jogi tartalmú problémák, amelyek jó alkalmat 

szolgáltatnak beszélgetések, viták kezdeményezésére.  

A kalandpedagógia (Outward Bound Magyarország alapján) alábbi elemeit is felhasználtuk: 

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

emberek jobban megértsék felelősségüket saját maguk, társaik és a társadalom iránt. 

- 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 környezet megóvására, valamint 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 elveit is átvettük, 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 tevékenység, így a biztonságszemléleti és 

biztonságtechnikai felkészítés talán a legfontosabb terület. 

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

mely hazánkban egyedülálló kerékpáros képzési eredményeket ért el a közoktatásban, így ennek 

értékeit, eredményeit szintén beépítettük a jelen fejlesztésünkbe. Ha e rendszernek az elvi alapjait kell 

megfogalmazni, ez mindössze ennyi: kellő felkészüléssel bárki képes biztonságos és örömteli 

kerékpározásra. 

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

fejlesztési területek közül szinte mindegyiket aktívan támogatja a BMO: 

- Erkölcsi nevelés 

- Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
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- Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

- Önismeret, társas kultúra 

- Testi, lelki egészség 

- Családi életre nevelés 

- Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

- Fenntarthatóság, környezet. 

 

A pedagógiai program helye a köznevelési rendszer egészében 

A BMO megjelenhet az iskolában: 

a) önálló tantárgyként a szabad órakeret terhére, 

b) kereszttantervként, 

c) modulárisan más tantárgyakba építve, 

d) az iskola életének tanórán kívüli részében, ami lehet szakkör, tanfolyam, SE, szakosztály, 

szabadidős foglalkozás, kirándulás, tanulmányi és osztálykirándulás, projekt/projekthét, erdei 

iskola, táborozás, stb.), 

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

működésében. 

 

Ezt az teszi lehetővé, hogy a Bejárható Magyarország nevelési-oktatási programot nyílt végű, 
modulárisan felépített rendszernek tekintjük. Nyílt végű, mert tetszőleges számú modullal 
továbbépíthető a program. Moduláris, mert olyan tanítási-tanulási egységekből áll, amelyek egyenként 
és önállóan is beépíthetők a tanítási-tanulási folyamatba, tehát lezártak. Variábilis, mert a modulok 
tetszőlegesen variálhatók és egymásra építhetők.  
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Tehát a pedagógiai rendszer valamennyi általános iskolában alkalmazható. A választható modulok az 

iskola 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 

 

Matematika 

- Egyszerű matematikai tartalmú szöveg értelmezése  

- Állítások igazságtartalma 

- Sorba rendezési 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 megadása, ábrázolása 

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

segítségével, 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 

- A helyi környezetkárosítások következményei 

- Fenntarthatóság 

 

Informatika  

- Az informatikai eszközök használata 

- Írott és audiovizuális dokumentumok létrehozása 
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- 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 a BMO 

céljait:  

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

érvényesítése – integrált szemlélet; 

- új, egységes szerkezet kiépítése;  

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

a műszaki 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 működés kapcsolata;  

- állandóság változás; 

- az ember megismerése és egészsége; 

- környezet és fenntarthatóság. 

 

V. A fejlesztések iskolai környezetben történő kipróbálása című résztevékenység, amelynek céljai az 

alábbiak: 

 minimum egy fejlesztés, tartalmi-módszertani elem kipróbálása a gyakorlatban, legalább egy 

tanulócsoportban 4 tanórai időintervallumban 

 a kipróbálás dokumentálása, értékelése, visszacsatolás a fejlesztéshez 

Elért eredmények: A tanórai pilot egyik eredménye a tartalomfejlesztés produktumaként 

létrejött Tanári kézikönyv néhány tartalmi elemének kipróbálása, annak 
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érdekében, hogy igazolást nyerjen, ezek az elemek a mindennapos iskolai gyakorlatban is jól 

működnek.   

A tanórai pilot másik eredménye a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott kiemelt fejlesztési 

területek, nevelési célok közül az erkölcsi nevelés; a nemzeti öntudat, hazafias nevelés; az önismeret 

és a társas kultúra fejlesztése; a testi és lelki egészségre nevelés; a fenntarthatóság, 

környezettudatosság és a tanulás tanítása megvalósítása, a kulcskompetenciák közül pedig az 

anyanyelvi kommunikáció; a természettudományos és technikai kompetencia; fejlesztése a négy 

tanóra valamelyikén vagy mindegyikén. 

A tanórai pilot eredménye a Bejárható Magyarország kerettantervi tematikájából a Hazánk, 

Magyarország; az Ismerkedés a „jármódokkal”; a Szabályok, viselkedés a természetben, erdőn, 

mezőn és a Tereptan, térképismeret, tájékozódás, turistajelzések egyes elemeinek a megvalósulása 

a tanórákon, illetve a nevelési-fejlesztési célok közül a következők beillesztése a tanórai tematikába: 

 a tanuló motiválása az ország aktív megismerésére, felfedezésére, hazája értékeinek 

befogadására; 

 a „zöld” közlekedés módozatainak megismerése, a környezetkímélő kerékpáros jármód 

hasznosságának elfogadtatása, a környezettudatosságra és egészséges életmódra nevelés, 

motiválás a kerékpáros jármód megismerésére, kipróbálására, s gyakorlati ismeretek szerzése 

a kerékpáros jármóddal kapcsolatban; 

 a természeti környezetünk megóvására irányuló nevelés: az ember felsősségének beláttatása 

a környezeti fenntarthatóság érdekében, a közösségi aktivitás fejlesztése, erkölcsi nevelés, a 

kerékpáros jármódhoz kapcsolódó ösztönös vagy tanult félelmek feloldása; 

 a tájékozódási képesség fejlesztése, a térképfajták megismerése és használatának gyakorlása, 

a terep, a térkép és a tájoló egyeztetése, használata, az összefüggések felismertetése. 

(Bejárható Magyarország kerettanterv)   

A kutatás-fejlesztés során négy tanóra pilot megvalósítására került sor. Minden tanóra 45 perces 

időkeretben zajlott. A pilot a Kolonics György Általános Iskolában (1221 Budapest, Tompa utca 2-4.) 

zajlott, ugyanabban az 5. évfolyamos, 17 fős létszámú osztályban 2015. szeptember 3-án, csütörtökön 

az elsőtől a negyedik óráig, egymásra épülve, a pilot tananyagot tömbösítve. Az órákat tartó két 

pedagógus is ugyanaz a két személy volt a négy tanóra alatt, akik a kiemelt projekt egyéb 

tartalomfejlesztéseiben is részt vettek. Egyikük magyar nyelv és irodalom szakos tanár, ami jelzi, hogy 

nem csak testnevelés vagy földrajz szakos tanár képes a BMO kerékpáros fókuszú tananyagot 

eredményesen átadni. 

Az órák felépítése alapvetően a Tanári kézikönyv első órákra javasolt tartalmi, módszertani ajánlásait 

követte. A négy óra tematikája egymásra épült. Az órákon belül és az órák között is felváltva 

szerepeltek gyakorlati és elméleti feladatok. A tanári magyarázat a négy óra összes idejének csupán 

kb. egyötödét tette ki. Önálló óra keretében gyakorolták a tanulók a kerékpározást úgy, hogy 

önkéntesen jelentkezhettek a feladatokra. Aki nem kívánt kerékpározni, az más készségfejlesztő 

feladatokat kapott. A javasolt tematikának megfelelően az első pilot órán a térképpel 

ismerkedtek a diákok, és az elméleti ismeretek alkalmazását rögtön a gyakorlatban 

is kipróbálhatták, azaz a tanulóknak alkalmazniuk kellett az új ismereteket a 
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gyakorlatban: le kellett mérniük az előzőleg megtippelt távolságokat pontos érték szerint egy vonalzó 

segítségével az atlaszukban, így a tantárgyi kapcsolódás is megvalósult: matematika – 

mértékegységek, átváltás, mérés. A második óra utolsó negyedében a tanárnő röviden felkészítette a 

tanulókat a következő tanórára, amelynek témája az iskola szűkebb környezetének megismerése volt. 

A számítógép és az interaktív tábla segítségével fotókat vetített ki a jellegzetes helyszínekről, 

épületekről, és a tanulók frontális osztálymunkával nagy biztonsággal fel is ismerték azokat. A tanárnő 

minden fotóhoz rövid magyarázatot fűzött, illetve tanári kérdésekre válaszolva a tanulók elmondták az 

adott helyszínhez kapcsolódó ismereteiket. Ezután a tanárnő elmondta, hogy a következő órán 

terepmunkát fognak végezni két csoportban, és a csoportalakítás is megtörtént (hagyományos 

csoportmunkához): 8–8 fő került véletlenszerűen egy csoportba. A harmadik tanóra az iskola épületén 

kívül zajlott. Az óra elején a tanulók együtt hagyták el az épületet, és a kapu előtt váltak két csoportra 

az előző órán megbeszéltek szerint. A két 8 fős tanulói csoportot a két pedagógus közül egy-egy kísérte. 

Minden csoport kapott négy nyomtatott, papíralapú, a Google-oldalról készült térképet az iskola 

környékéről és egy-egy nyomtatott, papíralapú feladatlapot. A két pedagógus kijelölte azt a négy 

tanulót a saját csoportjából, akik térképfelelősként az útirányt figyelik és meghatározzák. Mindkét 

csoportnak ugyanaz volt a feladata, de ellenkező irányból indultak a terepmunkára.    

A kísérő pedagógusok vezették ugyan a csoportot, de ahol meg kellett határozni, hogy merre menjenek 

tovább, ott a tanulók döntöttek csoportmunkában a térkép alapján a helyes irányról. Minden 

állomáson felolvasta valaki a kérdést (mindig más tanuló, hogy senki ne maradjon feladat nélkül), a 

válaszok megfogalmazása azonban csoportmunkában történt. A terepgyakorlat során a tanári 

magyarázat az 1956-os és a kitelepítettek tiszteletére állított emlékműnél vagy a hősök kopjafájánál 

korrekt volt és tiszteletet sugallt, így az erkölcsi nevelés is megtörtént, a kerékpáros gyakorlatok alatt 

a társakért érzett felelősségtudat elmélyítését szolgálta, a terepgyakorlat során a tanulói döntések 

következményeiért viselt felelősségvállalást tudatosította. 

A negyedik tanórán a tanulók az iskola udvarán kerékpáros ismereteket szerezhettek, és 

gyakorolhatták a kerékpáron történő közlekedés alapjait. 

Az adott napon 6 tanuló jött kerékpárral az iskolába, és 4 kölcsön biciklit az iskola biztosított a gyerekek 

számára (nem az iskola saját kerékpárjai voltak, hanem a pedagógusok megszervezték, hogy erre a 

tanórára egy külső cégtől kapjanak kölcsön néhány biciklit). Összesen tehát 10 kerékpár állt a 16 tanuló 

rendelkezésére. A tanárnő megkérdezte, hogy ki nem tud vagy nem akar kerékpározni, így alakult ki ez 

az arány. A nem kerékpározó tanulók is meghallgatták a tanóra elméleti részét, a gyakorlatok alatt 

azonban ők készségfejlesztő és logikai feladatokat és eszközöket kaptak a tanárnőtől, amelyekkel 

egyénileg foglalkozhattak az óra második felében. 

A tanóra első felét alkotó, a kerékpáros jármódra felkészítő bevezető szakasz tanári magyarázatot 

tartalmazott az elméleti ismeretekről. Ez elsősorban a forgalomban kerékpározókra vonatkozó 

legfontosabb KRESZ-szabályokat tartalmazta, azon belül is a kerékpár kötelező felszerelésére 

vonatkozó tudást. A frontális osztálymunka során a tanulók a saját kerékpárjukon be is mutatták ezeket 

a felszereléseket, ahogyan azt is, hogy indulás előtt mit kell ellenőrizni a kerékpáron.  

Az óra második felében következtek a gyakorlatok. Először egy játékos feladat 

biztosította a bemelegítést: lassúsági versenyben kellett a tanulóknak egyenes 
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vonalú pályán haladniuk a lábuk letétele nélkül a célig. Egyszerre négy tanuló versenyzett, és az 

győzött, aki utoljára ért a célba. A tanár 4 bója segítségével jelölte ki a pályát. A játék sikerét az is 

bizonyította, hogy a gyerekek többször is szerettek volna részt venni a feladatban, és akik éppen nem 

versenyeztek, azok is fegyelmezetten várták, hogy ők kerüljenek sorra.  

A második feladat a szabályos elindulás gyakorlása volt. A tanár folyamatosan javította a hibákat, illetve 

az éppen nem kerékpározó tanulóknak azt a feladatot adta, hogy figyeljék és értékeljék a társuk által 

bemutatott gyakorlatot.  

A harmadik feladat a szabályos elindulás után egy szlalompályán való haladás volt, amit 6 bójával jelölt 

ki a tanár (így összesen 10 bójára volt szükség a feladathoz), majd szabályosan (hátranézéssel és 

karjelzéssel előkészítve) kellett megállni a célnál. 

A Bejárható Magyarország kerettanterv iskolai implementációját szolgáló tartalmi és módszertani 

fejlesztés eredményeként létrejött Tanári kézikönyv óraterveinek felhasználásával megtartott négy 

tanóra az életkori sajátosságok, az előzetes tudás és a kereszttantervi kapcsolódási pontok 

figyelembevételével valósult meg. Minden egyes tanóra a negyedikes korosztály kimeneti 

követelményeire, az előzetesen már elsajátított tudástartalmakra épült, a tananyag és a tanítási-

tanulási folyamat módszerei változatosak, játékosak, élményközpontúak, motiválóak és 

tevékenykedtetők voltak. A négy tanóra bemutatta a tantárgy speciális jellegéből fakadó óratípusokat: 

két hagyományos tantermi óra, egy iskolaépületen kívüli terepgyakorlat (mini túra) és egy, a 

kerékpáros jármódra felkészítő gyakorlati óra valósult meg a pilot során. A tantárgy – jellegéből 

fakadóan – igényli a gyakorlati, terepi programokat, és céljait is akkor éri el a leghatékonyabban, „ha 

az ismeretszerzés és az ismeretek rögzítése élményszerűen, igény szerint a terepen, gyakorlati 

tapasztalatok útján történik” (Tanári kézikönyv). A pilot arra mutatott példát, hogy mindez nem csak 

egy projekthét vagy erdei iskolai program formájában valósítható meg, hanem a tanulók önálló 

tevékenységére, aktivitására építve a hagyományos tanórai keretek között is.  

A Bejárható Magyarország tantárgy tanításának pedagógiai alapelveire számos példát mutattak a pilot 

tanórák. Mindegyikre jellemző volt a tevékenység-központúság, a tanulók a négy tanóra 80%-ában 

tapasztalatszerzés útján, induktív úton jutottak ismeretekhez, például a terepgyakorlat vagy a 

kerékpáros gyakorlatok végzése során. A tananyagrészek és a feladatok kivétel nélkül megfeleltek a 

tanulók napi tapasztalatainak, életkorának, érdeklődésének (feladatlapok, térképi útvonalkövetés, az 

égtájak meghatározása, stb.). Azok az ismeretek, amelyeket a tanulók új tudáselemekként sajátítottak 

el az órákon, jól alkalmazhatóak a mindennapi tevékenységek során, hasznukat, használhatóságukat 

a gyerekek az iskolán kívül is megtapasztalhatják (pl. a biztonságos kerékpáros közlekedés szabályai 

vagy a kerékpár kötelező felszerelése). A terepgyakorlat kiváló lehetőséget nyújtott arra, hogy a 

tanulók önállóan, kreatív megoldások keresésével végezzék el a feladatokat, de a tantermi órák 

feladatai is önálló munkavégzésre késztették őket (akár egyéni, akár páros, akár csoportmunkáról volt 

szó). A pedagógusok egyszer sem korlátozták a tanulókat az önálló elképzeléseik, ötleteik 

megvalósításában, hanem partnerként támogatták azok kivitelezését (pl. a terepgyakorlat során). 

A pilot összegzésénél mindenféleképpen ki kell térni arra, hogy az órák (főleg a 

terepgyakorlat és a kerékpáros gyakorlati foglalkozás) igényelte a két pedagógus 

együttes jelenlétét, pedig az osztály csak 16 tanulóból állt. Mindkét 
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pedagógusnak szüksége volt a koncentrált figyelemre és az időkeretek szigorú betartására, főleg az 

iskolaépületen kívüli programnál, ahol meglehetősen nehéz lehetett előre megtervezni a terep 

útvonalának bejárásához éppen szükséges időt. A tanórák megtartása sok előkészítő munkát és 

gondos tervezést igényelt. 

A tanulók otthon részletesen beszámoltak a pilot órákról, és a szülők is azt a tanulói véleményt 

közvetítették, hogy a gyerekeknek nagyon tetszettek az órák, és szeretnék, ha máskor is lennének 

ilyen jellegű foglalkozások. A szülők egyöntetűen azon a véleményen voltak, hogy várják a pilot 

folytatását, és támogatják abban a pedagógusokat, hogy bevezessék a tantárgyat jövőre az iskolában. 

A tanulói elégedettségmérő kérdőív teljes mértékben tükrözte ezt a véleményt.  

VI. Pedagógus-továbbképzési program tervezése című résztevékenység, amelynek céljai az alábbiak:  

 a tantárgy bevezetésére vállalkozó pedagógusok számára releváns szakmai támogatás 

biztosítása; 

 pedagógus-továbbképzési (60 órás) pilot program előkészítése. 

Elért eredmények: A pedagógiai koncepcióban részletesen kidolgoztuk a BMP tantárgyat tanító 

pedagógusokkal szembeni elvárásokat. Elkészítettük a „Kérelem a tanfolyami pedagógus-

továbbképzési program alapítási engedélyének kiadásához” című dokumentumot, amellyel a 

programot akkreditálásra lehet bocsátani.  

A kompetenciákat e programban az alábbiak szerint értelmezzük: képesség komplex feladatok adott 

kontextusban való megoldására. A NAT által preferált kulcskompetenciák szinte mindegyike (az idegen 

nyelvi kommunikáción kívül) fejleszthető a Bejárható Magyarország tantárgy által, legyen az anyanyelvi 

kommunikáció, matematikai kompetencia, természettudományos és technikai kompetencia, digitális 

kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, a hatékony vagy az önálló tanulás 

kompetenciája. 

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 olyan kompetenciák is előtérbe kerülnek, amelyek szinte 

kizárólag 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 főleg a motivációs bázis kiépítését szolgálja, és a tanulók közreműködésén 

alapul, ezért a tanulók aktivitására épített munkaformákat preferáljuk. Ezen belül a 

feladattól függően véletlenszerűen, vagy a tanulók képességei, tempója szerint 
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szervezett heterogén kis csoportot, a pármunkát, a támogatott egyéni vagy önálló munkát helyezzük 

előtérbe. A frontális megoldásoknak elsősorban a feladat indításakor vagy lezárásakor van helye, 

esetleg plénumszerű, nagycsoportos eszmecsere formájában. 

Az eddigiekből is kiderült, hogy a tanárok tekintetében elsősorban nem a szaktárgyi végzettség a 

döntő: a BMO szellemiségét, értékrendjét és sokszínűségét képviselni tudó, nyitott, innovatív, 

természet- és hazaszerető pedagógus képes ellátni a feladatot. 

Az oktatáshoz, 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 értékek 

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, 

fejlesztés 

 

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, motivációját feltárni, a tanulás eredményességére gyakorolt hatását értelmezni és 

felhasználni a tanuló sikeressége érdekében. 

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

szempontjaival, és kihasználja a tipikusan nevelési tevékenységekben rejlő tudás- és 

kompetenciafejlesztő lehetőségeket is. 

 

Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 

Csoportfejlesztés és közösségi értékek 

Attitűdök: 

- Törekszik a környezettudatosságra. 
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Szaktudományi, szaktárgyi 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 

oktatásával 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, integráltan elhelyezni, szemlélni. 

Attitűdök: 

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

tudományok, szakmák jellemzőit, annak érdekében, hogy lássák a megszerzett tudásuk 

alkalmazásának lehetőségeit, és hogy pályaválasztásukat segítse. 

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

törekszik. 

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

személyiségfejlesztése érdekében.  

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

során igyekszik az ismeretanyag sokoldalú, kreatív, szemléletes összekapcsolására. 

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

elemezze, majd a tudását minél integráltabban felhasználva találjon megoldást. 

- Igyekszik úgy szervezni a tananyagot, hogy a tanulói felkészülhessenek az egész életen át tartó 

tanulásra. 

 

Képességek: 

- Szakterületeinek, tantárgyainak terminológiáját következetesen és szabatosan használja. 

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

- Képes a szakterületi felkészültségének pedagógiai alkalmazására. A tanulhatóság érdekében 

képes átkódolni, 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 

területekkel 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 megjeleníteni. 

- Képes olyan alkalmakat, feladatokat beépíteni a tanítási-tanulási folyamatba, melyek 

során a tanulók támogató környezetben próbálhatják ki tudásuk 

adaptivitását. 
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- Képes a tananyagba beépíteni és sokoldalúan bemutatni a szakterületeinek, az egyes 

tananyagrészeknek a gyakorlati felhasználási területeit. 

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

 

Tantervi tudás 

Attitűdök: 

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

tantárgyakon átívelő kiemelt fejlesztési feladatoknak. 

Képességek: 

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

kiemelt fejlesztési feladatokat is megvalósíthatja. 

 

 

A tanulási folyamat szervezése és irányítása 

Nevelési stratégia kiválasztása 

Tudás: 

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

megvalósításakor. 

- Tájékozott a szervezési módok, a hagyományos és korszerű, a tanári közlésen, 

együttműködésen, s a tanuló dominanciáján alapuló oktatási módszerek széles körének 

sajátosságait illetően. 

- Ismeri az egyes oktatási módszerek és módszerkombinációk alkalmazásának előnyeit, 

hátrányait, nehézségeit, s az eredményes megvalósításuk szakmai feltételeit, technikáit. 

- Tisztában van az információs és kommunikációs technológia pedagógiai alkalmazásának 

sajátosságaival. 

 

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 létezhet. 

- Törekszik a tanulók kritikai gondolkodásának és a tanulás önszabályozásának személyre 

szabott fejlesztésére. 

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

szerepe az ehhez segítő, támogató és facilitáló környezet biztosítása, a fejlesztő értékelés 

megfogalmazása. 

- Az információs és kommunikációs technológia alkalmazása során elfogadja a 

koordináló tanári szerepet és az ehhez kapcsolódó kooperatív vagy nagy 

egyéni szabadságot biztosító tanulásszervezési megoldásokat.  
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Képességek: 

- Képes a tanulók tapasztalataira, előzetes tudására építeni, ösztönözni a magasabb szintű 

gondolkodási folyamatokat, elősegíteni és fejleszteni az előbbiekre való folyamatos 

reflektálást a tanulási folyamat során. 

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

tapasztalatokhoz juthassanak, ezeket önállóan dolgozhassák fel, illetve az összefüggéseket 

maguk fedezhessék fel. 

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

biztosítani az önálló vélemények megfogalmazásának, a problémák közös megbeszélésének; 

képes a tanulók szóbeli, írásbeli kifejezésmódját fejlesztve a tanulás eredményének változatos, 

kreatív bemutatására. 

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

megszervezni. 

- 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. 

 

Tanulási környezet biztosítása 

Képességek: 

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

biztosít, 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 kialakítása 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. 

- Ösztönzi a saját problémamegoldó módszerek, hatékony tanulási stratégiák kialakítását. 

- Feladatadása sokszínű; élményszerű, tanórán kívüli tanulási helyzetekre is kiterjed. 

 

VII. Pedagógus-továbbképzési program pilotja, amelynek céljai a következők: 

 továbbképzési-program kipróbálása, értékelése és visszacsatolása a fejlesztésbe. 

Elért eredmények: A pilot blended formájú képzésben valósult meg. Ennek megfelelően 20 

óra oktatás történt jelenléti napon, 28 óra pedig e-learninges formában. „A blended 

típusú továbbképzés korunk követelményeinek megfelelő tanítási-tanulási 
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forma, amely ötvözi a tanfolyami és a távoktató továbbképzési forma elemeit. Az irányított egyéni 

tanulással kombinált hagyományos oktatási formának vannak szakszerű követelményei. (…) Szakmai 

elvárás, hogy az egyéni tanulási szakaszokat a távoktatás kritériumai szerint kell felépíteni, a jelenléti 

órákat pedig a hagyományos továbbképzések pedagógiai elvei szerint”. (Tájékoztató blended típusú 

pedagógus-továbbképzési program tervezéséhez, Oktatási Hivatal) 

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

programjának kipróbálása volt. A képzés teljes óraszámának 80%-a valósult meg, a fennmaradó 12 óra 

tervezéséhez a pilot tapasztalatait és értékelését kívánja felhasználni a továbbképzés kidolgozója a 

minőségirányítás alapelve, a PDCA logika szerint. A kipróbálás értékelése alapján várhatóan módosul a 

továbbképzési program időbeosztása annak alapján, hogy melyik szakmai tartalomra és munkaformára 

kell nagyobb hangsúlyt helyezni tágabb időkeret biztosításával is. Ezzel is biztosítható, hogy a 

továbbképzési innováció megalapozott módon, a célcsoport igényeinek megfelelően, a kerettantervi 

célokkal összhangban valósuljon meg. 

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

learning keretében. Az arányokon való változtatás szintén a pilot tapasztalataitól és az értékeléstől 

függ. Az Oktatási Hivatal tájékoztatója alapján a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület 

határozata szerint, amennyiben a résztvevő a továbbképzési idő több mint felében távoktatási 

formában tanul, akkor az akkreditációra benyújtott tananyagot távoktatói űrlapon kell feltölteni, és a 

továbbképzés dokumentációját a távoktató pedagógus-továbbképzési programok tervezéséhez című 

tájékoztató alapján kell előkészíteni az akkreditációra. A pilot ezt az oktatási arányt valósította meg a 

kipróbálás során, de a fennmaradó 12 órának a pilotra épülő tervezése ezen is változtathat.  

A pilot időpontja: 

A pilot kontaktnapi képzése 20–20 órában, két időpontban valósult meg: 

2015. augusztus 25–28. (10–10 óra) 

2015. augusztus 26–27. (10–10 óra) 

Az e-learning képzések időpontja: 

2015. augusztus 31. − szeptember 4. 

A pilot helyszíne: 

2015. augusztus 25–28. (budapesti képzés): Kőbányai BringaPark (Budapest, X., Hangár u. 10) és a 

Kőbányai Sportliget   

2015. augusztus 26–27. (szombathelyi képzés): Vasi TIT iroda (Szombathely, Kőszegi u. 2.) – elmélet 

Gothárd Jenő Általános Iskola (Szombathely, Benczúr Gyula u. 10.) és a Kámoni Arborétum 

(Szombathely, Szent Imre herceg útja, 9700) – gyakorlat 

A pilot résztvevői: 

A pilot képzés két csoportban valósult meg: a budapesti képzésen 9 fő, a szombathelyin 

13 fő vett részt. A képzést mind a 22 fő elvégezte, lemorzsolódás nem volt. 
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A képzést a szervezők 12 főben tervezték maximalizálni, mivel a kerékpáros jármódra felkészítő 

gyakorlati feladatok lebonyolítása legfeljebb ekkora létszám esetén megvalósítható. Ez a létszám még 

jól átlátható, kerékpárral felszerelt csoportot jelent, amelyik kényelmesen elfér egy kézilabdapálya 

méretű szabad területen, iskolaudvaron vagy tornateremben, és arra is alkalmas, hogy kisebb 

csoportban végezhető feladatokat gyakoroljanak. A szervezők a létszám korlátozásakor azt is 

figyelembe vették, hogy az egyéni feladatok kivárási ideje ne legyen túl hosszú, hiszen ebben az 

esetben egyszerre csak egy hallgató van a pályán, a többiek pedig várakoznak. 

A szombathelyi csoport 1 fővel ugyan túllépte a maximális létszámot, de mivel minden résztvevő saját 

kerékpárt hozott, ezért a kerékpárokat nem kellett cserélni, ami a budapesti csoportnál minimális 

mértékben ugyan, de az időt megnövelő tényező volt. A szombathelyi helyszín is alkalmas volt a 

létszám rugalmas kezelésére, mivel nagyméretű tornaudvaron folyt a képzés gyakorlati része, ahol nem 

akadályozták egymást a kerékpározók. A képzés technikai feltételeit és eszközigényét figyelembe véve 

a pilotban kipróbált létszám ideálisnak mondható, megengedve a +1–2 fős eltérést a résztvevők 

létszámában. 

A két képzésen részt vett 22 fő mind pedagógus volt, összesen 5 város iskoláiból érkeztek (Szombathely 

13 fő, Budapest 6 fő, Sóskút 1 fő, Ajka 1 fő, Hajdúböszörmény 1 fő). A szombathelyi csoport ebből a 

szempontból heterogén volt, mindenki a helyi iskolából érkezett, a budapesti csoportban viszont még 

hajdúböszörményi pedagógus is részt vett. Ez abból a szempontból tanulságos, hogy az eszközigénynél 

figyelembe kell venni a távolabbi helyszínről érkezők esetében a kerékpár biztosítását. 

A pilotban a jelentkezési lapon jelölni kellett, hogy a jelentkező a kerékpárját el tudja-e hozni a 

képzésre, így a szervezők fel tudtak készülni a jelentkező eszközigény kielégítésére. A szombathelyi 

csoportban mindenki saját kerékpárral érkezett, a budapestiben viszont minden jelentkező azt jelölte 

be, hogy nem tud saját kerékpárral jönni. Ez arra is ráirányította a figyelmet, hogy nagyon fontos a 

képzés megszervezésekor figyelembe venni a továbbképzés eszközigényét, vagyis a megfelelő számú 

kerékpár biztosításának követelményét, mivel a képzés gyakorlati részéhez elengedhetetlen feltétel 

a bicikli. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy minden résztvevőnek saját kerékpárt kell biztosítani, 

hiszen a kerékpárok cserélhetők a hallgatók között, de nagyon megnehezíti a gyakorlat lebonyolítását, 

ha nem jut legalább 2–3 főre egy bicikli. A rendelkezésre álló időkeret tartásához ez is 

elengedhetetlenül szükséges. 

A budapesti pilot helyszíne ebből a szempontból nagyon szerencsés választás volt, mivel a Kőbányai 

BringaPark rendelkezik saját kerékpár-állománnyal, így a 9 fős csoport 4 biciklivel gördülékenyen meg 

tudta valósítani a képzés gyakorlati részét, és még a csoportos feladatmegoldásra is volt lehetőség 

(lassúsági verseny 3*3 fős csoportban). 

A jelentkezők többsége testnevelés szakos pedagógus volt (legalább 1 szakját tekintve), vagyis a 

jelentkezők előfeltevése szerint a Bejárható Magyarország tantárgy tanítása az ő kompetenciáikhoz áll 

a legközelebb, és ebben a kerékpáros jármód játszhatott hangsúlyos szerepet. Az is tanulságos lehet, 

hogy a résztvevők 27%-a (több mint negyede) általános iskolai tanító volt, a továbbképzés 

véglegesítésénél ennek lehetséges okait is figyelembe kell majd venni. 5 fő (22%) olyan felső 

tagozatos pedagógus vett részt a továbbképzésen, akinek egyáltalán nincs 
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testnevelő tanári képesítése, ez is bizonyítja a tantárgyat tanító pedagógusok várhatóan heterogén 

összetételét. 

A pilot tökéletesen megfelelt ennek a speciális elvárásnak, sem ismeretanyagában, sem 

képességelvárásaiban nem volt tantárgy-specifikus, illetve olyan tartalmi elemeket foglalt magában, 

amelyek bármelyik tantárgyat tanító pedagógus  számára  újdonságot jelenthettek. 

Ezzel megvalósította azt az igényt, amely szerint a továbbképzésnek újszerűnek és a tanított szaktól 

függetlennek kell lennie a képzési cél, a tartalom és a módszerek tekintetében egyaránt.  

A pilot jelentkezési lapja egyetlen olyan többletkompetenciára kérdezett rá, amely befolyásolhatja a 

továbbképzés tartalmi részének tervezését: rendelkezik-e a jelentkező jogosítvánnyal és/vagy KRESZ 

vizsgával? A két csoportból mindenki igennel válaszolt a kérdésre, bár ez nem volt alapfeltétele a 

továbbképzésben való részvételnek. Ezzel kapcsolatban három kérdés merülhet fel:  

 Nem lenne-e célszerű a továbbképzés alapfeltételévé tenni a jogosítvány és/vagy KRESZ 

vizsga meglétét? 

 Amennyiben igen, szükséges-e a továbbképzés tananyagába beemelni a KRESZ-

ismereteket? 

 Ha szükséges, nem válthatná-e ki a KRESZ-re vonatkozó tananyagrésznek a jelenléti 

képzésben való megjelenését az e-learninges formában történő oktatás? 

A pilot tapasztalatai azt mutatták, hogy bár mindenki rendelkezett jogosítvánnyal és/vagy KRESZ-

vizsgával, az ismereteknek a kerékpáros KRESZ-re vonatkozó felelevenítésével és rendszerezésével 

kapcsolatban hiányosságok és bizonytalanságok jelentkeztek, amiről a pilot tartalma kapcsán 

részletesebben is írunk. A másik szempont, amit a továbbképzés véglegesítése során figyelembe kell 

venni, hogy a továbbképzésnek a pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése mellett azt a felkészítést 

is meg kell valósítania, amelynek eredményeképpen a pedagógusok alkalmassága elmélyül és 

megerősödik a tanulók kompetenciafejlesztésének területén. Ehhez pedig a KRESZ-ismeretek átadása 

módszertani eszköztárának gazdagítása szükséges, amely hangsúlyos szerephez jut a kerékpáros 

jármód esetében, mivel a „kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a 

feltételek szükségesek, mint más jármű esetében: 

 járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni (tehát ittasan kerékpározni sem szabad) 

 ismerni kell a KRESZ szabályokat.” (http://www.budavidekzoldut.hu/hirek/60- kerekpar-

kresz, utolsó letöltés: 2015. szeptember 6.) 

Ugyanakkor a jelentkezési lap nem kérdezett rá a jelentkezők informatikai kompetenciáira, pedig az 

alapvető számítógép-használati kompetenciák megléte a továbbképzés e-learning része elvégzésének 

szükséges feltétele. Ezért megfontolandó a jelentkezés alapfeltételei között megjelölni az e-learning 

képzési rész elvégzéséhez elengedhetetlen informatikai ismeretek és digitális készségek meglétét. 

Nagyon sokféle indíttatásból jelentkeztek a pedagógusok a továbbképzésre, de mindenki kiemelte, 

hogy a kerékpározás volt az a hívószó, amelyik befolyásolta a jelentkezésüket. A továbbképzés a 

tematikájában meg is valósította a kiemelt projektben folyó fejlesztésnek azt az átfogó 

célkitűzését, hogy azokat a köznevelési intézményeket támogassa szakmai 

módszertani segítséggel, amelyek a Bejárható Magyarország tantárgyat 

http://www.budavidekzoldut.hu/hirek/60-
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kizárólag kerékpáros tematikával kívánják bevezetni, illetve a kerékpáros természetjárást a többi 

jármódnál hangsúlyosabban tervezik feldolgozni. Ez természetesen nem zárja ki annak a lehetőségét 

sem, hogy azok a pedagógusok is felkészüljenek a továbbképzésen a tantárgy bevezetésére, akik olyan 

intézmény tanárai, amelyik a kerékpáros természetjárást a többi jármóddal együttesen kívánja 

megjeleníteni. 

A bemutatkozás másik fontos tanulsága az volt, hogy a résztvevők összetétele abból a szempontból is 

heterogén, hogy ki milyen szinten és gyakorisággal használja a kerékpárt, illetve milyen 

tapasztalatokkal rendelkezik a túrázás területén. A pilot tapasztalatai szerint ez a sokszínűség nem 

jelentett problémát, mivel 

 a kerékpáros készségfejlesztő gyakorlatok kimondottan a forgalomban előforduló 

közlekedési helyzeteket szimulálták, ahol kevésbé számított a „sportteljesítmény”, inkább 

a figyelem és a koncentrálóképesség került előtérbe; 

 a gyakorlatok közben nem számított a feladatok megoldásának gyorsasága, csak a 

biztonsága és a pontossága; 

 az elméleti képzés során többször bebizonyosodott az ismeretek felfrissítésének és 

rendszerezésének szükségessége; 

 a túrázáshoz kapcsolódó gyakorlat az ismeretlen terepen történő (vagy ha ismert volt a 

terep, új szempontok szerinti) tájékozódásra épült; 

 a továbbképzés hangsúlyos eleme volt a tanulók számára történő ismeretátadás és a 

tanulókra irányuló készségfejlesztés megerősítése, ami kevéssé függ a kerékpározni 

tudástól vagy a túravezetési tapasztalattól. 

A továbbképzési program célja, hogy a második önálló képzési szakaszban (általános iskola felső 

tagozat) oktató-nevelő pedagógusok (a tanított szakjuktól függetlenül) szakmailag felkészültté 

váljanak a Bejárható Magyarország kerettantervi kompetenciáinak elsajátítására és elsajátíttatására: 

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

eredményeként a pedagógusok meg tudják tervezni a tantárgy bevezetésének folyamatát, 

illetve magát a tanítási-tanulási folyamatot, 

 a készségek és képességek fejlesztésére, amely elsősorban a kerékpáros jármódhoz 

kapcsolódó ismereteknek a gyakorlatban való alkalmazására készíti fel a pedagógusokat, 

 a készségek és képességek fejlesztésére, amely a továbbképzés során elsajátított ismereteknek 

a tanulók számára történő közvetítéséhez szükséges a tanítási-nevelési folyamatba 

ágyazottan, 

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

alaptantervben megfogalmazott, a tantárgyhoz kapcsolódó kulcskompetenciák és kiemelt 

fejlesztési területek, nevelési célok szükségességének el- és befogadására készít fel. 

A pilot továbbképzésen az elmélet és a gyakorlat aránya megközelítőleg 50-50% volt.  

A továbbképzések első napján a hallgatók megkapták a képzési tematikát is tartalmazó hallgatói 

tájékoztatót, az előkészített felnőttképzési szerződést, valamint a Tanári kézikönyvet, 

amely a kerékpárosokra vonatkozó KRESZ-szabályokat, kerékpár-kezelési és 
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technikai ismereteket és az alapvető kerékpáros túrázási ismereteket tartalmazza a továbbképzés 

tematikájának megfelelően. 

 

Az első blokkban a kerékpárosokra vonatkozó KRESZ-szabályok elméleti feldolgozása történt meg 

csoportos munkaformában (véletlenszerűen kialakított, hagyományos, Budapesten háromszor három 

fős, Szombathelyen háromszor négy fős + egy ötfős csoportban). A feladat a három csoport számára 

különböző volt: 

 az első csoportnak össze kellett írnia a kerékpár kötelező felszerelését; 

 a második csoportnak meg kellett határoznia a kerékpáros helyét a forgalomban (hol szabad 

és hol tilos kerékpározni); 

 a harmadik csoportnak meg kellett határoznia a kerékpárosra vonatkozó sebességhatárokat 

(hol mennyi a maximális sebesség a kerékpáros számára). 

A második képzési blokkban az elméleti képzés kerékpár-technikai alapismereteket tartalmazó része 

következett, amelyhez az előadó egy kerékpárt használt illusztrációként. Az ismeretek átadása oktatói 

magyarázat formájában és frontális módszerrel történt, miközben az oktató a biciklin végig 

demonstrálta az előadást, illetve PPT segítségével rendszerezte az ismereteket. Az egyes diák 

bemutatták a kerékpártípusokat, a kerékpár felépítését és beállítását, átvizsgálásának tudnivalóit az 

indulás előtt, illetve a jellemző hibajelenségeket. Ez a blokk a praktikus ismeretek átadásával 

megalapozta egy kerékpártúra megszervezésének az előkészületeit, miközben a hallgatók maguk is 

kipróbálhatták a kerékpár helyes beállítását, illetve a budapesti helyszínen, a BringaPark udvarán a 

különböző hibajelenségek felismerését és a kijavításuk lehetőségeit is. Ehhez az előadó három, 

rendszeres használatnak kitett, különböző hibajelenségeket mutató biciklit használt 

demonstrációként. Ezzel sikerült az elméleti ismereteket a gyakorlatban történő kipróbálásukkal és 

alkalmazásukkal is elmélyíteni, erre azonban csak a budapesti csoportnál volt lehetőség. Az előadó 

törekedett arra, hogy a kipróbálás során mindenkinek alkalma legyen legalább egy kerékpáron 

gyakorolni.  

A továbbképzés első napjának két délelőtti blokkja változatos munkaformákat tartalmazott, és 

alkalmat biztosított arra, hogy a hallgatók a tanári előadás mellett közösen gondolkodjanak, megosszák 

egymással a tapasztalataikat, megbeszéljék a problémákat, és kérdéseket tegyenek fel az oktatónak. 

Saját élményeik megosztásával a hallgatók is hozzájárultak a képzés tematikájához, az előadó pedig 

rugalmasan alkalmazkodott a tematikát érintő hallgatói igényekhez úgy, hogy az irányítás végig az ő 

kezében maradt. A tematikus egységek logikusan épültek egymásra, és minden fontos területet 

érintettek. Az előadó szakmai tudása, oktatói gyakorlata és hitelessége minden kétséget kizáróan 

érvényesült az elméleti képzések során. 

A harmadik képzési blokk Kőbányán a BringaPark gokart pályáján, Szombathelyen a Gothárd Jenő 

Általános Iskola tornaudvarán folytatódott, Kőbányán a 4 rendelkezésre álló kerékpár, Szombathelyen 

a saját kerékpárok használatával. A kerékpárokat a budapesti csoportban felváltva használták a 

hallgatók a gyakorlatok bemutatásához. A kerékpáros képesség- és ügyességfejlesztő 

gyakorlatok és játékok a délelőtti elméleti oktatásra épültek, az ott elsajátított 
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ismereteket kellett a hallgatóknak a gyakorlatban is alkalmazniuk. A gyakorlati oktatás célja az volt, 

hogy a továbbképzésen részt vevő pedagógusok olyan módszerekkel ismerkedjenek meg, amelyekkel 

felkészíthetik a tanítványaikat a magabiztos, biztonságos kerékpározásra és a forgalomban való 

közlekedésre. 

A kerékpáros gyakorlati képzés utolsó blokkjában összetett feladatokat kellett a hallgatóknak 

megoldaniuk, mindhárom esetben egy-egy közlekedési helyzetet szimuláltak. Először jobbra kellett kis 

ívben kanyarodniuk szabályos indulással és megállással, majd balra nagy ívben. Ez utóbbi feladat tűnt 

a nap során a legnehezebbnek, többen meg is ismételték, mert több hibát is vétettek a gyakorlat 

közben. 

Összességében mindkét csoportról elmondható, hogy jó kedvvel és motiváltan végezték a 

gyakorlatokat, és a megbeszélés során is aktívak maradtak. Minden hallgató elvégezte a feladatokat, 

és senki nem kérdőjelezte meg azok hasznosságát és szükségességét. A gyakorlatok egyik nagy előnye, 

hogy minimális az eszközigényük: a kerékpárokon kívül csupán néhány (tányér)bójára volt szükség az 

akadályok kijelöléséhez. A foglalkozás helyszínei eleget tettek a szükséges feltételeknek: a forgalomtól 

elzárt és megfelelő méretű területek voltak. A tanári kézikönyv az elméleti ismeretek mellett az 

ügyességi gyakorlatok részletes, ábrákkal és képekkel illusztrált leírását is tartalmazza a tanulókra 

vonatkoztatva, tehát módszertani segítségként szolgál nem csak a gyakorláshoz, hanem a 

gyakoroltatáshoz és a tanulók képességeinek fejlesztéséhez is. 

A második napon a kerékpáros túrázás és túravezetés elmélete és gyakorlata volt a továbbképzés 

témája. Ez a tematikus egység azért kapott hangsúlyos szerepet a jelenléti képzésben, mivel a 

Bejárható Magyarország tantárgy bevezetésének egyik feladata hazánk természeti és épített 

kincseinek megismertetése a tanulókkal nép- és honismereti tudásuk bővítésén keresztül. Az oktató az 

elméleti oktatást PPT prezentációval kísérte, ehhez ezen a napon is szükség volt a számítógépre és a 

projektorra, valamint a hallgatók számára a jegyzeteléshez írófelületre. Az oktatói magyarázat 

szakirodalom-ajánlással kezdődött, a prezentáció diáin az ajánlott könyvek címlapja mellett az adott 

szakirodalom legfontosabb jellemzői is szerepeltek. Az ajánlás arra is kiterjedt, hogy mely kiadványokat 

érdemes a tanulók kezébe adni. 

A logikusan egymásra épülő képzési tematika a következő egységeket tartalmazta: 

 tudnivalók a terepről, 

 ismeretek a térképről, 

 a helyes tájékozódás alapjai. 

Az elméleti tananyagrészt az első szünet előtt egy gyakorlati feladat zárta: a hallgatóknak egyéni 

munkában kellett egy tájékozódási feladatot megoldaniuk írásban, papíron. 

Az ötödik blokkban a gyakorlatok következtek: a hallgatóknak páros munkaformában kellett a 

különböző feladatokat 10-10 perc alatt megoldaniuk egy nyomtatott, papíralapú feladatlapon. Először 

a pozitív domborzati formákat kellett felismerniük és párosítaniuk az elnevezésekkel. Az előadó a 

feladatlapot ki is vetítette, a megbeszélés ez alapján történt frontális munkában. A második 

és negyedik feladat az ellenőrző pontok helyének meghatározása volt egy térképen 

a szöveges leírás alapján, a harmadik pedig helymeghatározás a térképen a 
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tájképi rajzok felismerésével. Minden feladat megoldásának megbeszélése frontális módon, a 

kivetített feladatlap segítségével történt. A feladatok egymásra épültek, megoldásukhoz a szünet előtt 

elhangzott elméleti ismereteket kellett alkalmazni,  alkalmasak voltak a kompetenciafejlesztésre, 

fokozatosan nehezedtek, valamint jól előkészítették a délutáni terepmunkát. Az interaktív közös 

munka során a hallgatók részéről is sok olyan információ elhangzott, amelyek új ismereteket tettek 

hozzá a képzés anyagához. 

A második nap a délutáni terepmunka helyszíne Kőbányán a BringaPark mögött elterülő Kőbányai 

Sportliget, Szombathelyen a Kámoni Arborétum volt, az utóbbihoz a kezdési időpontra a hallgatók 

kerékpárral érkeztek. A terepmunkát gyalogosan kellett végezni egy térkép alapján, amit az előadó 

készített elő és nyomtatott ki a résztvevők számára. Az előadó a kőbányai terepmunka előtt elhelyezte 

a sportligetben azokat az ellenőrzési pontokat (beszámozott papírdarabokat), amelyeket a térkép 

tájképi rajzai alapján tájékozódva kellett a kis csoportokban (2-3 fő) „túrázó” hallgatóknak 

megtalálniuk. Az arborétumban adottak voltak azok az ellenőrzési pontok, amelyeket érinteni kellett 

(vízesés zsilippel, Bánó István emlékkő, Dendrokolor sziklakert, Rhododendron-sziget, stb.) a térkép 

segítségével tájékozódva. A feladatra mindkét helyszínen 60 perc állt a hallgatók rendelkezésére. A 

„túra” nagyon jó hangulatban zajlott, és minden csapatnak sikerült megtalálnia az ellenőrzési 

pontokat, amihez az elméleti képzés ismeretanyagának ismeretlen terepen történő alkalmazására volt 

szükség. 

A jelenléti képzés zárásaként került sor a terepgyakorlat után először az írásbeli, majd a gyakorlati 

vizsgára. Az írásbeli számonkérés első négy feladata rövid szöveges válasz megfogalmazását igényelte 

közlekedésbiztonsági témában, az 5. feladat pedig a KRESZ- ismereteket mérő teszt zárt végű 

kérdéseire várt választ. A gyakorlati vizsga mindkét helyszínen az előző napi pályán zajlott. A 

vizsgafeladat egy bójával jelölt autó szabályos kikerülése volt indulással és megállással. A gyakorlatot 

mindenki szinte hibátlanul teljesítette, amihez az is hozzájárult, hogy az előző napon többször is 

gyakorolták. Senkinek nem jelentett gondot a többszöri hátranézés és karjelzés vagy a sebesség helyes 

megválasztása. 

A pilotban az e-learning képzési szakasz a jelenléti napok vizsgával történő zárása utáni hét hétfőjén 

kezdődött, és 5 napos időtartam után, pénteken zárult. Eddig kellett elkészíteni és elküldeni a képzési 

szakaszt záró vizsgafeladatot, amelyre az e-learning tananyag segítségével lehetett felkészülni. A 

tananyagot a konzulens elektronikus úton, e- mailben küldte el a hallgatóknak. 

A felkészítés az e-learning tananyag használatára szintén e-mailben történt. A tananyagot csatolt 

fájlban kapták meg a résztvevők. Az elkészítendő feladat leírása ugyanebben a levélben jutott el a 

hallgatókhoz: az e-learning tananyag alapján ki kellett dolgozni egy 6. osztályos gyerekeknek szervezett 

kétnapos kerékpártúra túrakiírását.  

A pilotban az e-learning tananyag a következő tematikus egységekhez kapcsolódó linkeket tartalmazta, 

ahonnan a tematikus egységekhez tartozó ismeretek letölthetők: 

 Hazánk, Magyarország (motiválás Magyarország értékeinek felfedezésére, országismeret 

általában); 
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 Nemzeti értékeink bemutatása (alapvető történelmi, földrajzi, természetrajzi ismeretek 

Magyarországról, lakókörnyezetünk és hazánk főbb természeti nevezetességei, hungarikumok 

és nemzeti értéktár, nemzeti parkok, világörökségek);  

 Nagytájaink komplex bemutatása (a nagytájak nyújtotta természeti, gazdasági és kulturális 

adottságok a kerékpáros jármód túráin, a turisztikai régiók); 

 Túraútvonalak, túraközpontok (kerékpáros túracélok megismerése példákkal, kiemelkedő 

értékű természeti és kultúrtörténeti értékek bemutatásával, zarándokutak, tematikus utak, 

kerékpáros túraútvonalak, túramozgalmak); 

 A túraútvonalak természeti környezete – élővilág, társulások, természeti környezet, 

természetvédelem (az ökoturizmus elmélete és hazai helyzete, az élő és élettelen természet, 

környezet- és természetvédelem, épített környezetünk); 

 Tereptan, térképismeret, tájékozódás, turistajelzések (tájékozódási képesség fejlesztése; az öt 

jármódhoz tartozó térképfajták megismerése és használatának a gyakorlása, a terepen történő 

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

jelzései, a tájékozódás, mérések térképen és terepen, a túratervezést segítő online térképek); 

 Túraterv, túrakiírás, túranapló készítése; 

 Szervezetek, túravezetők, szolgáltatások (a kerékpáros jármód országos és helyi 

szervezeteinek megismerése, szakmai folyóiratok, kiadványok, a kerékpáros túravezető 

tanfolyam tematikája); 

 Gyakorlati tanácsok túraszervezéshez: felkészülés a túrára (menetrendek, túrafelszerelés, 

kerékpáros ruházat); 

 Táborozási alapismeretek; 

 Egészségügyi alapismeretek, megelőzés, baleset-megelőzés, segítségnyújtás (turista 

egészségtan, a természetjárás tízparancsolata; ehető, gyógyító és mérgező növények, a 

kerékpáros jármód hatása az egészségre; 

 Az ellenőrző feladat. 

A pilot tananyagból hiányoztak a gyakorló feladatok, amelyek biztosítják az ismétlés, a rögzítés, az 

önellenőrzés és részben a gyakorlati alkalmazás feladatait. Természetesen ennek a hátterében a pilot 

megvalósításának olyan körülményei álltak, mint a rendkívül szoros határidő, hiszen az egész 

kipróbálási folyamatra alig két hét állt rendelkezésre, illetve a 60 órás képzés tananyagának 

kidolgozásával párhuzamosan folytak az egyéb fejlesztési feladatok is. Ezért nem jöhetett létre igazi 

konzultációs kapcsolat a hallgatók és a konzulens között, továbbá a résztvevők számára sem volt elég 

idő arra, hogy megfelelő mélységben megismerkedhessenek a tananyaggal – így gyakorló feladatok 

elvégeztetésére sem volt mód.  

Az ellenőrző feladat leírása és az elkészítés kritériumai, az értékelés szempontjai részletesen 

szerepeltek a konzulensi tájékoztatóban. Az ellenőrző feladat az ismeretek gyakorlati alkalmazását 

kívánta meg, és megfelelt annak az elvárásnak, hogy a konzulens ezen keresztül ellenőrizze, mérje és 

értékelje a résztvevők tudását.  
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A konzulens egy következő e-mailben elküldte az otthoni vizsgafeladat elkészítésének segítésére 

azokat az értékelési szempontokat, amelyek alapján az oktatók minősítették a túrakiírást. Ezek a 

szempontok a következők voltak: 

 Esztétikum (áttekinthetőség, a célközönséget szólítja-e meg), 

 Helyesírás, 

 Hitelesség (mennyire jellemző az átvétel más forrásokból, mekkora az átvétel aránya, látszik-e 

a kiíráson a tudatosság és a megtapasztalt gyakorlat), 

 Mozgósít-e (érdekes, figyelemfelkeltő, hat-e az észre és az érzelmekre), 

 Tartalmazza-e az átbeszélt, megküldött szakmai szempontokat (célja, címe, útvonala [táv, 

szint, idő, nehézség], ideje, gyülekezés és érkezés [idő, hely], étkezés, szállás, ajánlott 

felszerelés, a vezető elérhetősége, a költségek [befizetés, a javasolt zsebpénz], a jelentkezés 

módja és határideje, B program, egyéb tudnivalók [igazolványok, tűzrakás, forrás…]), 

 A tervezett program megfelel-e a kerékpáros műfajnak, az életkornak, a címnek (céloknak), 

motivál-e következő részvételre. 

Az egyéb anyagok közül hiányzott az írásos tanulási útmutató és a tanulási ütemterv. Ezeket az 

akkreditációs dokumentációban meg kell jeleníteni. Az e-learning pilot időbeni szoros kapcsolódása a 

jelenléti képzéshez lehetővé tette, hogy a tanulási útmutatást az oktatók a kontaktképzésen adják meg 

szóban a résztvevőknek, illetve a rövid időtartam (5 nap) nem tette feltétlenül szükségessé egy tanulási 

ütemterv elkészítését. 

Az elégedettséget mérő kérdőív eredményei alapján a képzés rendkívül sikeres volt. A két pilot 

program – a tanulóké és a pedagógusoké – tematikája, módszertani sokszínűsége összehangolt volt, 

azokat a készségeket, képességeket, illetve attitűdöt és tudást fejlesztette, amely biztosítja a 

kerékpáros fókuszú BMP sikeres implementációját. 

Összegzés 

A projekt minden eleme, minden konkrét célja maradéktalanul megvalósult. A széles módszertani 

eszköztárral elvégzett kutatások egyfelől hozzájárultak a tartalmi fejlesztés sikerességéhez, másfelől 

olyan új információkkal szolgáltak, amelyek mind a szakmapolitika, mind a tantárgy 

implementációjáért felelős szakmai szervezetek, mind az implementációt végző pedagógusok számára 

hasznosítható, újdonságerővel bír. A tartalmi fejlesztések során kidolgoztuk azt a pedagógiai 

eszköztárat, amely az elvektől a konkrét, kézzelfogható feladatokig a pedagógiai rendszer minden 

elemét tartalmazza. A pilot projektek megmutatták, hogy a kidolgozott tartalmak, ajánlott módszerek 

helyénvalóak, a mindennapi pedagógiában alkalmazhatóak. Ugyanakkor számos további fejlesztési 

irány, felhasználási terület is kibontakozott, ami további kreatív munkára sarkallhatja a témával 

foglalkozó szakembereket, pedagógusokat. A BMP-ben rejlő innovációk: a tantárgyközi holisztikus 

megközelítés, a gyakorlatorientáltság, a tanórák kötött keretein átívelő tematika olyan pedagógusokat 

kíván, akik a szakmájukat nem rutinszerűen végzik, akik kreatívan, adaptívan képesek megközelíteni a 

feladatokat, nem riadnak vissza a többletmunkától, a szokásosnál hosszabb és részletesebb 

felkészüléstől. Ezért is jó hír, hogy a széles kört elérő kérdőíves kutatás során a 

pedagógusok háromnegyede érdeklődőnek mutatkozott a tantárgy iránt. Ezt a 
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pozitív attitűdöt mindenképpen érdemes kihasználni a tantárggyal kapcsolatos implementációs 

munkában.  


