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A BMO program pedagógus képzés gyakorlatának megalapozása, a releváns szakmai támogatás 

tényezőinek számbavétele 

A Bejárható Magyarország (BMO) képzési programról 

 

A Magyar Köztársaság Kormánya a Nemzeti Alaptantervben és az új kerettantervi rendeletben foglalt 

tartalmi szabályozással megteremtette az alapjait a közoktatás tartalmi megújításának. Ezért a 

kerettantervek kereteit az egyes intézmények – a tankerületek által jóváhagyott – pedagógiai 

programjai, illetve helyi tantervei töltik ki, valósítják meg. A szabad órakeret terhére tervezhető 

(szabadon választható 10%) tantárgyak körében jelenik meg a Bejárható Magyarország (kerékpáros 

fókusszal) nevű kerettanterv. Ennek fő célja az egészséges életmódra nevelés, a haza szeretetére 

nevelés, a hazai természeti és épített környezet, benne kulturális kincseink megismertetése a 

természetjárás jármódjainak (régebben szakágainak) gyakorlása révén. E munkában a kerékpáros 

területre fókuszálunk. 

A „kerékpáros természetjárás” Bejárható Magyarország címen tantárgy lett, négy éven át heti egy 

órában az alapfokú oktatásban az 5-6., ill. 7-8. évfolyamon, a szabadon felhasználható 10%-os órakeret 

terhére e tantárgyat taníthatják. Így e kerettanterv évi 32 órában ad lehetőséget a természetjárás 

alapjainak tanítására és elsajátítására négy éven keresztül. A tantárgy moduláris rendszere lehetővé 

teszi, hogy az iskola horizontálisan, kereszt-tantervként az érintett tantárgyakban jelenítse meg a BMO 

tantárgy céljait, tartalmát. Ekkor az oktatási intézményben nem önálló tantárgyként, hanem 

tartalomként, és főleg szemléletként jelenik meg a „tantárgy” üzenete, elvárt kompetenciája. A már 

említett moduláris felépítés az oktatási intézmények részére segítheti a tanórán kívüli (délutáni, 

hétvégi) programok tartalmas megszervezését (pl.: szakkör, tanfolyam, sportkör, szabadidős 

foglalkozás, kirándulás, tanulmányi– és osztálykirándulás, projektnap/projekthét, erdei iskola, 

táborozás, stb.). A fentiek alapján megjelenhet az intézményben parciálisan, de akár fő profilként is a 

természetjárás. Jól alkalmazhatják az alábbi értékeket preferáló iskolák: öko-, környezettudatos, 

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

innovatív, stb. Megfelelő (minimális) jogszabályi változtatás esetén e tantárgy sokat segíthet a 

mindennapos testneveléssel kapcsolatos gondok megoldásában, mint aktív és komplex sportolási 

lehetőség. A tantárgy keretei lehetővé teszik a tantárgyak sokasága közötti koncentrációt, a tanultak 

speciális szintézisét, gyakorlatias alkalmazását, a világ egyben, egységben láttatását. 

A kerettanterv szerint „a tantárgy legfőbb feladata, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését és kialakítsa 

bennük az igényt olyan „érték produktív” és értékek mentén szervezett, természetben megvalósuló, 

környezetbarát szabadidős tevékenység végzésére, amely során kiemelkedő szerepet kap a testmozgás 

és az ismeretek kreatív feldolgozása. Felkészít a biztonságos és élményszerű természetjárásra az 

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

természetjárás különböző 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. 
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 A Bejárható Magyarország tantárgy fő célja hazánk összetett, ökoturisztikai szemléletű, sajátos 

nézőpontból való bemutatása és a természetjárás népszerűsítése. A BMO komplex ismeretanyagával 

hozzájárul a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott köznevelési feladatok megvalósításához, a 

kiemelt nevelési célok eléréshez, az aktív, cselekvő ismeretszerzés megalapozásához, elsajátításához.”  

Az itt bemutatott pedagógus-továbbképzési tervnek, fejlesztésnek tehát nem célja az adott jármód 

szakmai ismereteinek megtanítása, hanem a kerettantervben megfogalmazott elvárások (értékek és 

tények) továbbadásának feltételeit, lehetőségeit veszi sorra, hogy a képzések minél eredményesebbek 

legyenek. 

Abban bízunk, hogy a BMO több lesz, mint egy tantárgy, és így a támogató képzés is többet nyújt. 

Tantárgyunkat inkább szemléletnek, értékrendnek szeretnénk látni, ami talán majd elősegítheti a hőn 

áhított pedagógiai paradigmaváltást is, miközben élményként, értékként éli meg a tanuló és tanára, ill. 

az iskola és a lakókörnyezet közössége is a BMO-ban való tevékenységet. 

Jelen képzési terv megfogalmazásakor az szándék vezeti a szerzőt, hogy sorra vegye és felépítse, hogy 

a tantárgy bevezetésére vállalkozó pedagógusok számára milyen szakmai támogatás lehet releváns egy 

képzés keretében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képzési cél 
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Ha igaz az, hogy napjaink szürke, hétköznapi polihisztorai a Magyar Természetjáró Szövetség vizsgázott 

túravezetői, akiknek a haza földrajzától kezdve az elsősegélynyújtáson át, a csoportpszichológiáig annyi 

mindent kell tudnia, akkor kimondva, kimondatlanul ugyanezt várjuk el a BMO-t oktató tanároktól. 

Tehát a feladat ijesztőnek tűnik. Szerencsére mélységében és terjedelmében is kisebb az ismeretanyag, 

s pedagógusi, módszertani felkészültség is sokat segít a tudás átadásában, a kompetenciák 

fejlesztésében. Ezért (is) a képzési célok megfogalmazásánál természetesen nem az MTSZ Túravezetői 

Képzési és Vizsgaszabályzatából indultunk ki, hanem a BMO-s kerettanterv elvárásaiból.  Nézzük meg 

a tanulók (és tanáraik) felé megfogalmazott elvárásokat (Kerettanterv, „A fejlesztés várt eredményei”) 

a negyedik év végére: 

„A tanulókban kialakul az igény a szabadidőnek a szabadban, mozgással történő eltöltésére, ennek 

változatos formáit ismerik. A tanulmányok után számukra a természet már nem idegen közeg, hanem 

további felfedezésre, befogadásra váró ismeret- és kalandforrás. Tudatosan és adekvátan alkalmazzák 

ismereteiket a túratípusok, túrára felkészülés, az úti cél és a program megválasztása tekintetében. 

Ismerik a jármódok főbb útvonalait, ismerik az útvonalakon található főbb nevezetességeket, 

történelmi eseményeket, történeteket, egyes helyekhez kapcsolódó jelentős személyiségeket. 

Ismeretekkel rendelkeznek az adott tájegység néphagyományairól, sajátos kulturális szokásaikról, az 

ott élő nemzetiségekről. A képzési ciklus végén a tanulók képesek csoportos tevékenységként 

komplett, 1-2 napos túratervet készíteni, felhasználva az öt jármód ismerete által kapott szélesebb 

körű tudást, képesek az időjárás vagy egyéb váratlan körülmény hatására „B” tervet, mint alternatívát 

nyújtani. Erősödik bennük a természet tisztelete, szeretete, igény alakul ki bennük a természeti és 

társadalmi értékek védelmére. Széles körű ismerettel rendelkeznek hazánk természeti és épített 

kincseiről, történelmi eseményekről, hagyományokról, melyek büszkeséggel töltik el őket, ezáltal 

erősödik a haza iránt érzett tisztelet, megbecsülés, szeretet. Megértik, hogy a hazai turizmus, 

szülőföldünk „bejárása” milyen mentális – adott esetben lelki – vagy gazdasági hasznossággal bír az 

egyén, mint állampolgár és a közösség, mint nemzet számára.” 

A legnehezebb terület nem a tartalmak átadása, hanem a nevelési-fejlesztési célok elérése lesz, mert 
ez jórészt új terület, ezért új fogalmakkal is operál. Vizsgáljuk meg a Kerettanterv idevágó céljait és 
emeljük ki a legoriginálisabbakat! 

 A Kárpát-medence, ezen belül Magyarország megismertetése azon nézőpontból, hogy hazánk 
nem egy zárt egység, hanem számtalan szállal kötődik környezetéhez, Európához. 

 A tanulók motiválása az ország aktív megismerésére, felfedezésére, hazája értékeinek 
befogadására. 

 A „zöld” közlekedés módozatainak megismerése, a környezetkímélő, aktív jármódok 
hasznosságának megértetése. Környezettudatosságra és egészséges életmódra nevelés. 

 Motiválás a jármódok megismerésére, kipróbálására, az ország alternatív módon történő 
felfedezésére. 

 Gyakorlati ismeretek szerzése (jármódok és a hozzájuk kapcsolódó eszközök, szerszámok 
ismerete, használata). 

 A természeti környezetünk megóvására irányuló nevelés: az ember, a természet, a kultúra és 
a technika védelme. Az ember felsősségének beláttatása a környezeti fenntarthatóság 
érdekében.  

 Esztétikai tudatosság és kifejezőképesség, kezdeményezőképesség, közösségi aktivitás 
fejlesztése, erkölcsi nevelés, a külső és belső harmónia iránti igény kialakítása.  
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 A jármódokhoz kapcsolódó ösztönös vagy tanult félelmek feloldása a jármódok természeti 
közegének megismertetése által. 

 Tájékozódási képesség fejlesztése. Az öt jármódhoz tartozó térképfajták megismerése és 
használatának gyakorlása: elvonatkoztatás, redukálás, térlátás fejlesztése. A (jármód) 
jelzésrendszerek megismertetése. 

 A terepen történő biztonságos mozgás gyakorlása – a terep, a térkép és a tájoló egyeztetése, 
használata, az összefüggések felismertetése. 

 Az időjárási előrejelzések és megfigyelések tudatos alkalmazása az öt jármód túrái 
szempontjából. 

 A gyakorlati képességek, előrelátás, önállóság, kreativitás fejlesztése. 

 A természettudományos gondolkodás fejlesztése (időjárás, légköri változások és 
környezetvédelem összefüggésében). Hatékony, önálló, megfigyelésen alapuló ismeretszerzés 
és tanulás. A népi bölcsesség tisztelete. 

 A baleset-megelőzés elvi és gyakorlati ismereteinek elsajátítása. Példákon keresztül 
figyelemfelhívás a természetjárás során előálló veszélyhelyzetekre, kialakuló egészségügyi 
problémákra, ezek megoldására való felkészítés. 

 A segítségnyújtásra való tudatos felkészülés és viselkedés elsajátítása. 

 Szociális és állampolgári kompetenciák (egészséges környezet – egészséges élet) fejlesztése. 
Egészséges életmódra nevelés, felelősségvállalás másokért. 

 Fizikai állóképesség, együttműködő-készség, szabálykövetés erősítése. 
Kezdeményezőképesség és szervezői kompetenciák, esztétikai tudatosság és kifejezőképesség 
fejlesztése. A csapatjátékok lényegének, az egymásért – és nem egymás ellen – küzdésnek a 
megértetése. Önismereti és társas kapcsolati kultúra fejlesztése, erkölcsi nevelés.  

 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, élményszerű elmélyítése játékba ágyazott 
tevékenység által. 

 A körültekintő előkészület, a szellemi, testi és lelki felkészülés szükségességének megértetése, 
párhuzamos példák bemutatásán keresztül annak beláttatása, hogy milyen sok múlik a gondos 
felkészülésen.  

 Az egészséget védő, a biztonságot jelentő és a komfortérzetet javító ruházat, felszerelés és 
praktikák megismertetése. 

 A szervezési készség, előrelátási képesség tudatos fejlesztése, kezdeményezőképesség és 
vállalkozói kompetencia fejlesztése. 

 A honismereti tudás bővítése, felkészítés a gyakorlati tudni- és tennivalókra a haza 
megismerésében. A szociális és állampolgári kompetenciák, vállalkozói kompetencia 
fejlesztése. A környezetkímélő, környezetet óvó magatartás erősítése. A hazai turizmus 
népszerűsítése, fontosságának megvilágítása a gazdasági, társadalmi fenntarthatóság 
fényében. 

 A haza értékeihez való érzelmi és tudati kötődés erősítése, az érték megbecsülése (egyediség, 
munkabefektetés, tradíció). Környezetmegőrző magatartás érdekében 
kezdeményezőképesség kialakítása, fejlesztése. 

 A környezet szépségeinek felismerésére irányuló igény erősítése. 

 A természetben, szabadban történő huzamosabb (2-3 vagy többnapos) tartózkodás, pihenés 
feltételeinek megismertetése. 

 Közösségi játékok megismertetése, motiválás hasznos és aktív szabadidő eltöltésre.” 
 

Látszik, hogy a tanárnak nem csak a tanteremben, az udvaron kialakított kerékpáros gyakorlópályán, 

de a túrák alkalmával, a forgalomban és az közutakról letérve a terepen is helyt kell állnia. Ez sok városi 

embert, de meglepően sok vidékit is meggondolásra készet, pedig erre „a komfortzónából való 
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kilépésre” tudatosan is fel lehet készülni. Ez is a képzés egyik alapvető feladata is, hogy a természet ne 

legyen ismeretlen, ezért idegen közeg. 

A fentiek alapján a műveltségi területek közös kiemelt céljai a BMO megvalósítása közben is 

megjelennek: 

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

 az informatika alkalmazása; 

 a szociális kompetenciák sokirányú fejlesztése;a közösségi élethez, a munka világába való 

belépéshez szükséges képességek és ismeretek; 

 az egészséges életmód kialakítása; 

 az aktív részvétel, öntevékenység és a kreativitás biztosítása; 

 a médiumok alkotó használata. 

 
Összegezve, formába öntve az eddigieket, a képzés céljai az alábbiak: 
 
a) Általános továbbképzési célok: 

 a résztvevő pedagógusok olyan komplex tudásanyagot kapjanak, melynek segítségével saját 

intézményükben bevezethetik a Bejárható Magyarország tantárgyat kerékpáros fókuszú 

megközelítéssel; 

 megszerezzék a kerékpáros közlekedéshez és túrázáshoz szükséges alapvető elméleti (például 

alapvető kerékpáros KRESZ-ismereti oktatás és túravezetés) és gyakorlati (kerékpárszerelés 

alapjai, kerékpár beállítása, kerékpár kezelése, játékos képességfejlesztő és gyakorlófeladatok 

elsajátítása, tájékozódás, túra levezetése stb.) ismereteket; 

 módszertani tapasztalatokat szerezzenek a biztonságos és magabiztos kerékpározás alapjainak 

megtanításában, a kerékpárost túrázás gyakorlatában; 

 megszerezzék a kerékpáros túrák tervezéséhez szükséges alapvető elméleti és gyakorlati 

ismereteket. 

 
b) A továbbképzési program részletes célja, hogy a résztvevők: 

 képviseljék az ökoturizmus értékrendjét; 

 ismerkedjenek meg a természetjárás alapjaival és szemléletével, legyenek azt képesek alkotó 

módon, vezetőként alkalmazni; 

 legyenek képesek a környező világ egységben láttatására, a holisztikus megközelítés 

módszerére; 

 legyenek tisztában a(léptéktől független) fenntarthatóság fontosságával és szolgálatával; 

 ismerkedjenek meg a környezetért felelős magatartás kialakításához szükséges legfontosabb 

ismeretek, hozzáállás és cselekvési képességek kialakításnak lehetőségével; 

 váljanak motiválttá az aktív megismerésre, az ehhez szükséges ismeretek átadására és 

kompetenciák fejlesztésére; 

 ismerkedjek meg a terepen való tevékenység, mozgás sajátosságaival (időjárás, szezonalitás, 

öltözet, felszerelés, terep, tájékozódás); 
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 készüljenek fel a veszélyhelyzetek megelőzésére a vészhelyzetben való hatékony cselekvésre; 

 a gyakorlaton keresztül ismerjék meg a kerékpárt, mint járművet és túraeszközt; 

 legyenek gyakorlottak készség szinten a kerékpáros mozgás és közlekedés alapjaiban; 

 ismerjék meg a kerékpáros terepi munka sajátosságait a gyakorlatok révén; 

 tanulják meg a lehetséges releváns információforrások elérését, használatát; - alakuljon ki 

bennük a permanens önképzés igénye. 

 

 

A képzésben résztvevők köre 

 

A Bejárható Magyarország tantárgy célja és feladata egyrészt, hogy kiegészítse a természetismeret, 

biológia, földrajz, testnevelés és sportoktatást olyan korszerű tartalmakkal, melyek a hetes órarendi 

keretekben nem valósíthatók meg, másrészt pedig biztosítsa hazánk természeti kincseinek 

élményszerű megismerését a természetben, szabadban eltöltött csoportos tevékenységeken 

keresztül.  

Komplex ismeretanyagával hozzájárul a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott köznevelési 

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

honismeret megalapozásához, elsajátításához. 
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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 biztonságos és élményszerű természetjárásra az alapvető ismeretek, szabályok 

megismertetése és gyakorlati alkalmazása által, nyitottságot alakít ki a természetjárás különböző 

módon való kipróbálására, a jelentősebb túraútvonalak „bejárása” révén pedig megismerteti hazánk 

természeti és épített kincseit, nemzeti értékeinket. 

Tehát, a fentiek értelmében a tantárgy keretei lehetővé teszik a tantárgyak sokasága közötti 

koncentrációt, a tanultak speciális szintézisét, gyakorlatias alkalmazását, a világ „egyben”, egységben 

láttatását. Így az iskolában elsősorban új szemléletű szemléletként, ugyanakkor akár konkrét 

tantárgyként jelenik meg a BMO, mely komplex, holisztikus megközelítést igényel. Az egyetlen igazi 

újdonság a gyakorlati/terepi foglalkozások nagyobb arányú igénye. Talán ezért, de nem kizárólagosan, 

egy földrajz szakos pedagógus alkalmas leginkább e munka vezetésére, megvalósítására, hiszen 

tudománya, szakterülete egyaránt érinti a reáliák- és humániák világát. Vagyis nem igazán a 

megszerzett szakirány, szakképesítés a fontos, hanem az a látásmód, világnézet, amelynek segítségével 

képes a nevelő innovatívan összerakni a gyerekek fejében a kerékpáros természetjárás ökoturisztikai 

megközelítésű világát. 

A második feltétel a megfelelő pedagógiai felkészültség lehet, erős gyakorlatias, terepi múlttal. 

Ugyanis, míg a tanórák tartalmára – némi túlzással – fel lehet készülni a megszokott időráfordítással, 

addig a módszertanának kidolgozására, megvalósítására nem. Nem szabad eltitkolni, előnyt jelent, ha 

a pedagógusnak van terepgyakorlati, kalandpedagógiai, környezeti nevelési, természetjáró túravezetői 

gyakorlata, de minimum affinitása a kerékpárral történő természetjáráshoz, országjáráshoz. 

 

Tanári, hallgatói oldal  

A kerettanterv határozottan azt mondja ki, hogy a Bejárható Magyarország téma a tantárgyközi (és 

kereszttantervi) kapcsolódási pontok szinte minden tantárgyához kötődhetnek. A pedagógusképzés 

még nem tart ott, hogy BMO szakos tanárt képezzen, így elvileg megengedett, hogy bármely nevelő 

taníthassa azt a tantestületből. Tehát a továbbképzés célcsoportját – mivel a tantárgy célja nem az 

adott jármód megtanítása – nem javasoljuk nevesítéssel, kategóriák megadásával szűkíteni. A 

továbbképzéseket úgy kell kidolgozni, és megvalósítani, hogy bármely pedagógus – és ne csak a 

testnevelő és földrajz tanár – részt vehessen rajta.  

A képzésben résztvevők körét nem szabad leszűkíteni a BMO tantárgyat tanító tanárra, ugyanis vizsgált 

tantárgyi programunkban ennél jóval több lehetőség rejlik. A tantárgy moduláris rendszere lehetővé 

teszi, hogy az iskola horizontálisan, kereszt-tantervként jelenítse meg a BMO tantárgy céljait, tartalmát 

az érintett tantárgyakban. Ekkor az oktatási intézményben nem önálló tantárgyként, hanem 

tartalomként, és főleg szemléletként jelenik meg a „tantárgy” üzenete, elvárt kompetenciája. A már 

említett moduláris felépítés az oktatási intézmények részére segítheti a tanórán kívüli (délutáni, 

hétvégi) programok tartalmas megszervezését (pl.: szakkör, tanfolyam, sportkör, szabadidős 
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foglalkozás, kirándulás, tanulmányi– és osztálykirándulás, projektnap/projekthét, erdei iskola, 

táborozás, stb.). Fentiek alapján megjelenhet az intézményben parciálisan, de akár fő profilként is a 

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

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

innovatív, stb. Megfelelő (minimális) jogszabályi támogatás esetén e tantárgy sokat segíthet a 

mindennapos testneveléssel kapcsolatos gondok megoldásában, mint aktív és komplex sportolási 

lehetőség.  

A fentiek alapján a képzésben érintett lehet szakkör-, tanfolyam-, sportkör-, szabadidős foglalkozás-, 

kirándulás-, tanulmányi- és osztálykirándulás-, projektnap/projekthét, erdei iskola-, táborozás vezető 

és lebonyolító pedagógusa.  

Az iskolában létező munkakörök és megbízatások, funkciók alapján a következő foglalkoztatottak 

számára javasolt a részétel: tanító, tanár, kollégiumi nevelő, könyvtáros tanár, intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes, osztályfőnök, gyakorlóiskolai vezető tanár. (Itt a javaslatoknál abból 

indultunk ki, hogy a BMO valószínűleg ritkán fog megjelenni (csak) tantárgyként az intézményben. 

A képzésnek nem feltétele szakirányú végzettség, de a felsőfokú pedagógus végzettség belépő szintű 

követelmény. Szintén feltétel, hogy a jelentkező tudjon magabiztosan kerékpározni, illetve 

rendelkezzen alapvető informatikai ismeretekkel, és pozitív túrázói élményekkel. 

Megelőző „szakmai gyakorlat” csak előnyt jelenthet a tanfolyam eredményes elvégzéséhez. Ilyen lehet 

pl.: honismereti- vagy túraszakkör vezetése, táboroztatás, vándortáboroztatás, környezeti nevelési 

gyakorlat, kerékpáros szervezetbeli tisztség, túravezetői tanfolyam, stb. 

A fent megfogalmazott kitételek azért fontosak, mert a továbbképzés végére az alábbi elméleti és 

gyakorlati ismeretekkel kell rendelkezniük a résztvevőknek:  

 ismerjék a Bejárható Magyarország kerettanterv felépítését, a hozzá tartozó tematikát, és 

ennek alapján legyen képes a releváns ismerteket átadni az 5-8. évfolyamon tanuló diákoknak; 

 ismerjék és helyesen alkalmazzák a kerékpárosokra vonatkozó KRESZ szabályokat és a 

természetjárók értékrendjét; 

 legyenek képesek a kerékpárt magabiztosan és biztonságosan kezelni;  

 tudjanak egy- vagy többnapos csoportos kerékpártúrák megtervezni, illetve levezetni, 

kiértékelni. 

 

Az elsődleges célcsoportok felsorolása: 

 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 

 

Amikor a képzésben résztvevők körét határozzuk meg, nem tekinthetünk el az BMO-t felvállaló 

pedagógus kolléga intézményének helyi és környezeti adottságaitól, annak humán és technikai 

oldalától, mint támogató, avagy gátló tényezők sokaságától. Elég, ha elsőre csak a tantárgy 
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„működtetéséhez” szükséges (optimális) feltételekre utalunk: kerékpárok, kerékpáros tanpálya, 

kerékpárszerviz, kerékpártároló, stb. 

A következőkben vizsgált tényezők hiánya, negatív volta nem zárja ki a BMO-t vállaló tanárt, osztályt, 

iskolát a megvalósításból, de mint visszahúzó, nehezítő faktorokkal, már a tervezés folyamatában 

számolni kell velük. 

 

Intézményi oldal 
a) Pedagógiai feltételek, a szellemiség 

A BMO megvalósításának sikere, mint minden „tantárgyi keretbe nem zárható tantárgynál”, attól függ, 

hogy az intézmény egésze hogyan viszonyul az adott tantárgyi programhoz. Ha azt csak egy kolléga 

hobbijának, jobb esetben küldetésének tekintik, akkor az valószínűleg nagy kihívás, nehéz munka lesz. 

Ám, ha a tantestület, és még a technikai dolgozók, illetve a szülők is támogatólag állnak az új feladatok 

mögé, akkor az sikerre van ítélve. Tehát az érintett szereplőket időben érzékenyíteni kell az új 

történésekre, és fel kell készíteni őket a BMO hozta új szemlélet, értékrend és tudás megértésére, 

képviseletére és segítésére. 

Legalább ilyen fontos, hogy az iskola fenntartói és szakmai felügyelet megnyerése, hogy az új 

tantárgy/program támogatására. Szükséges a fogadókészség a választást jóváhagyó tankerületi 

igazgatónál. Ezért időben kell személyét, intézményét bevonni terveinkbe várható kérelmünk kapcsán. 

Hozzuk helyzetbe, tárjuk elé a mérlegeléshez, döntéshez szükséges információkat. E ponton is, de e 

nélkül is mérjük fel a BMO forrásigényét, vonatkozzék ez az anyagi finanszírozásra, a személyi 

feltételekre, a szükséges infrastruktúrára, eszközökre is.   

A lakóhelyi környezet is érintett a BMO bevezetése kapcsán. Nem mindegy, hogy az iskola környezet 

milyen kerékpáros közlekedési infrastruktúrával, kultúrával, morállal rendelkezik. Ezek gyenge volta 

nagy kihívás elé állítja a pedagógust.  

 

b) Technikai feltételek 

Ahogy a lovas jármódnál a ló, úgy a kerékpáros jármódnál a bringák hiánya erősen hitelteleníti a BMO 

program megvalósítását. Szerencsére a BMO nem kerékpárt, hanem az annak használatához szükséges 

kultúrát garantálja, így mindegy, hogy az iskola biztosítja-e a kerékpárokat, vagy a tanulóknak van 

sajátja. Ami viszont nagyon fontos, hogy a kerékpár mérete, műszaki állapota és biztonsági 

felszereltsége megfelelő legyen a játékos gyakorláshoz, a közúti forgalomban való közlekedéshez, a 

„terepi” foglalkozások lebonyolításához. 

A kerékpáros gyakorló/tanpálya megléte előfeltétel. Szerencsére erre a célra szinte bármely zavaró 

forgalomtól elzárt terület (iskolaudvar, tér, rét, sportpálya…) megfelel, mert műanyag bójákkal a 

feladatok jól modellezhetőek, beállíthatóak és lejátszhatóak. A gyakorláshoz szükséges technikai 

feltételek (a pályán kívül):  
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 minimum 3 darab 24”-os kerékméretű kerékpár; 

 minimum 3 db állítható méretű fejvédő; 

 minimum 20 darab bója 

 

A biztonságos kerékpártározó megléte erősen ajánlott, már csak a fejlesztendő kerékpáros kultúra 

véget is. A kerékpárjavító műhely viszont nem feltétele a BMO megvalósításának elég, ha a településen 

van ilyen szolgáltató, esetleg egy ezermester apuka. A kisebb beállításokat, javításokat pedig a 

tanulóknak is meg kell tanulniuk a biztonságos kerékpárhasználathoz. 

Nem utolsó szempont, hogy az intézmény környékén a környezeti, terepi adottságok mennyire 

támogatják, avagy nehezítik a képzéshez szükséges terepi munkát. Itt elsősorban a kijelölt, kiépített 

kerékpáros utakra, az alacsony forgalmú közutakra és a könnyen elérhető túracélpontokra gondolunk.  

 

A pedagógusok elvárt felkészültsége (fejlesztendő pedagógus kompetenciák) 

 

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

értelmezzük: képesség komplex feladatok adott kontextusban való megoldására. 

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

ahhoz, hogy a család, az iskola és a társadalom által elvárt feladatait teljesíteni tudja, hogy 

személyiségét kiteljesítse és fejleszthesse. 

Induljunk ki abból az evidenciából, hogy ha ismerjük a tanulóknál megvalósítandó kompetencia-

fejlesztési elvárásokat, akkor ezeknek kell meglennie a pedagógusnál is, feltételezve az 

átadás/fejlesztés képességét is.  

Uniós kompetenciák 
 
Az Európai Unió által preferált kilenc kulcskompetencia mindegyikét érinti/érintheti tantárgyunk: 
anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, 
természettudományos és technikai kompetencia, digitális kompetencia, szociális és állampolgári 
kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség és a hatékony, önálló tanulás egyaránt tetten érhető a BMO keretében. 
 
Kulcskompetenciák 
 
E területen, ha változó arányban is, de jól teljesít tantárgyunk. Vegyük sorra a releváns területeket! 
 
Anyanyelvi kommunikáció: A tanuló alkalmazza hétköznapi kommunikációs helyzetekben a különféle 

beszédműfajok kommunikációs technikáit. Önállóan olvas és megért nyomtatott és elektronikus 

formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes különböző műfajú és rendeltetésű 

szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárására és értelmezésére. 

Szabatosan használja a választott szakmacsoport tanult szakszókincsét. Kritikus és kreatív módon vesz 
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részt az infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és 

információátadásban. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet minden fontos területén a 

papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő 

szövegek alkotására.  

Idegen nyelvi kommunikáció: Képes az idegen nyelvet saját céljaira is felhasználni utazásai, 

tanulmányai során. Megérti a fontosabb információkat a világos, mindennapi szövegekben. Egyszerű, 

összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. 

Matematikai kompetencia: Felismeri a matematikai műveltség szerepét és fontosságát a valós tények 

feltárásában, más tudományokban és a mindennapi gyakorlatban is. 

Természettudományos és technikai kompetencia: A tanuló ismereteinek segítségével, a megfelelő 

módszerek felhasználásával képes leírni és magyarázni a természet jelenségeit és folyamatait. A tanuló 

képes mozgósítani és alkalmazni természettudományos és műszaki műveltségét a tanulásban a 

választott szakma elsajátítása során és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldásában. 

Belátja a fenntarthatóságot középpontba állító környezeti szemlélet fontosságát, képes és akar 

cselekedni ennek megvalósulása érdekében.  

Digitális kompetencia: A szakközépiskolában a tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl. 

szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló alkalmazására a 

tanulásban és a mindennapi életben.  

Szociális és állampolgári kompetencia: A tanuló nyitott a személyek és kultúrák közötti párbeszédre. 

Képes helyes döntéseket hozni, illetve segítséget elfogadni konfliktushelyzetekben. Képes a stressz és 

a frusztráció megfelelő kezelésére. Nyitott és érdeklődő a helyi és a tágabb közösségeket érintő 

problémák iránt, képes a különböző szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzésére. Kialakul 

a reális alapokon és ismereteken nyugvó nemzeti identitástudata, a hazához, illetve az Európához való 

kötődése.  

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: Együttműködik társaival, igényli és képes a 

feladatmegoldást segítő információk megosztására. Nyitott és érdeklődő a mindennapi életét és 

választott szakterületét érintő pénzügyi és jogi kérdések iránt. Mind reálisabban méri fel tevékenysége 

kockázatait, adott esetben képes ezek vállalására. Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a 

függetlenség, a kreativitás és az innováció jellemzi. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, 

gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a 

nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség jelentősége. Megérti az európai országok, 

nemzetek és a kisebbségek kulturális sokféleségét, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött 

szerepét.  

A hatékony, önálló tanulás: A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető 

készségekkel, azaz eszközhasználat szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanulási folyamatban 

sokoldalúan tudja használni az IKT-eszközöket. Képes kitartóan tanulni, a figyelmét összpontosítani, 

képes saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az 
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információval való hatékony gazdálkodást is. A tanulás iránti attitűdje pozitív, ismeri és érti saját 

tanulási stratégiáit, felismeri szükségleteit és lehetőségeit, készségeinek erős és gyenge pontjait, 

valamint képes megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatásokat, 

támogatásokat.  

 

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 kompetencia. 

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

által, a segélykérések, értesítések megtanulása során, a speciális jelrendszerek, a térképjelek és 

turistajelek, mint nonverbális információk adekvát verbális azonosítása által; infokommunikációs 

képességük az internetes információszerzések, GPS-használat, e-mail, SMS-írás következtében. Ez 

utóbbiak a digitális kompetenciafejlesztésnek is eszközei, melyek az adott korosztálynak megfelelő 

módon és szinten jelennek meg elosztva mind a négy évfolyamon a fejlesztési követelmények között.  

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

közösen, egymásra utalva megélt helyzetek, élmények, a nagytájak komplex turisztika bemutatása 

során megélt etnikai, vallási sokszínűség, a zarándokút, mint mentális és lelki többletet jelentő sajátos 

természetjárás lényegének megértetése, az egész tantárgyat átható hazaszeretetre nevelés 

nagymértékben hozzájárul az elvárt szociális és állampolgári kompetenciafejlesztéshez. 

A valóságban és a térképen történő tájékozódás ismeretei feltételezik bizonyos matematikai 

kompetenciák meglétét és továbbfejlesztését, úgymint a becslés, nagyítás-kicsinyítés, mérés, 

mértékegységek, koordináta-rendszer, vagy az aránypárok ismerete és használata. 

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

túraútvonalak természeti környezetének vizsgálata, a fenntarthatóság különböző aspektusainak 

bemutatása, az ember és természet összhangjának felfedeztetése, az egyes jármódok technikai 

feltételeinek megismerése számos lehetőséget kínál a természettudományos és technikai 

kompetencia fejlesztésére. 

Kiemelt pedagógia feladat a tantárgy keretében az esztétikai nevelés, a közvetlen vagy akár a közvetett 

tapasztaltszerzések során a „szép” felfedeztetése a tanulókkal. Tudatosan és következetesen rá kell 

nevelni a gyerekeket arra, hogy vegyék észre a természet évszakonkénti változásaiban rejlő csodákat, 

az ember alkotta szemet-lelket gyönyörködtető látványosságokat, hallgassák az erdő hangjait, a vizek 

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

hogy mit kezdjenek vele. Hívjuk fel a gyerekek figyelmét az illatokra, az eső utáni üdeségre, az őszi avar 

illatára. Beszélgessünk velük ezekről az élményekről, hogy ne csak átéljék, hanem meg is tudják 

fogalmazni érzéseiket. 
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A két évfolyamos ciklusok egy-egy, a tanult ismereteket szintetizáló, csoportosan végrehajtandó 

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

óraszáma szabadon variálható, megosztható, és akár az egyes témakörök lezárásaként is megjelenhet 

adekvát tartalommal 1-1 órában. A túraterv-készítés azonban a 7–8. évfolyam végén, a két ciklus 

lezárásaként megjelenő komplex szintetizáló gyakorlat. Mindkét tevékenység – különösen a tantárgyi 

ismeretek összességét lezáró modul – fejleszti a tanulók kezdeményezőképességét és vállalkozói 

kompetenciáját. 

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

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

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

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

Magyarország főleg a motivációs bázis kiépítését szolgálja, és a tanulói aktivitásra épít, ezért a tanulók 

aktivitására épített munkaformákat preferáljuk. Ezen belül a feladatfüggően véletlenszerűen, vagy a 

tanulók képességei, tempója szerint szervezett heterogén kis csoportot, a pármunkát, a támogatott 

egyéni vagy önálló munkát. A frontális megoldásoknak elsősorban a feladat indításakor vagy 

lezárásakor van helye, esetleg plénumszerű, nagycsoportos eszmecsere formájában. 

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

szellemiségét, értékrendjét és sokszínűségét képviselni tudó nyitott, innovatív, természet- és 

hazaszerető, kerékpárbarát pedagógus kell a feladatra. 

 

A BMO-s pedagógiai munkához 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 
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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. 

 

Szaktudományi, szaktárgy és tantervi tudás integrálása  

Szaktudományi, szaktárgyi tudás 

Tudás: 

 Szakjának megfelelő megalapozott tudást birtokol. 

 Tisztában van a választott szakja(i)nak megfelelő tudományok alapvető fogalmaival, tényeivel, 

összefüggéseivel, elméleteivel. 

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

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 tanulóinak minél sokoldalúbban mutassa be a szaktárgyához kapcsolódó 

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

alkalmazásának lehetőségeit, és hogy pályaválasztásukat segítse. 

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

bemutatására. 

 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 azok sokoldalú, kreatív, szemléletes összekapcsolására. 
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 Törekszik arra, hogy a valós helyzeteket multidiszciplinárisan, sokoldalúan, körültekintően 

elemezze, majd a tudását minél integráltabban felhasználva találjon megoldást. 

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

életen át tartó tanulásra. 

Képességek: 

 Szakterületeinek, tantárgyainak terminológiáját következetesen és szabatosan használja. 

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

 Képes szakterületi felkészültségének pedagógiai alkalmazására. A tanulhatóság érdekében 

képes 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 megjelentetni. 

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

tanulók támogató környezetben próbálhatják ki tudásuk adaptivitását. 

 Képes a tananyagba beépíteni és sokoldalúan bemutatni szakterületeinek, a 

tananyagrészeknek gyakorlati felhasználási területeit. 

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

Tantervi tudás 

Attitűdök: 

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

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 

sajátosságairól. 
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 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. Képességek: 

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

gondolkodási folyamatokat, elősegíteni és fejleszteni az előbbiekre való folyamatos 

reflektálást a tanulási folyamat során. 

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

tapasztalatokhoz juthassanak, ezeket önállóan dolgozhassák fel, illetve, hogy az 

összefüggéseket maguk fedezhessék fel. 

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

biztosítani az önálló vélemények megfogalmazására, közös megbeszélésére; a tanulók szóbeli, 

írásbeli kifejezésmódját fejlesztve a tanulás eredményének változatos, kreatív bemutatására. 

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

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 bizalom teli légkört teremt. 

Önszabályozó tanulásra való felkészítés 

Képességek: 

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

tanulók sajátosságaira. 
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 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. 

Vonatkozó kerettantervek (kapcsolódási pontok) 

 

A NAT tantárgyi témaköreihez való illeszkedés műveltségterületenként, tantárgyanként az alábbiak 

szerint alakul. 

 

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” helyes használata  

 Százalékszámítás a gyakorlatban. Számológép használatánál az eredmények értelmes 

kerekítése  

 Síkbeli- és térbeli alakzatok 

 

Ember és társadalom 

 A technikai fejlődés feltételei és következményei 

 Test és lélek: Egészség, betegség, fogyatékosság, egészség  

 Szokás, hagyomány, szabály, illem  

 

Ember-ész-természet 

 Tudomány, technika, kultúra 
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 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 

 Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

 Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

 

Művészetek 

 Az alapvető megfigyelési és ábrázolási készségek kialakítása, gyakorlása 

 A vizuális kommunikáció értelmezése, a képi közlés és a képi üzenetek olvasási, értelmezési 

képességeinek elsajátítása 

 

Erkölcstan 

 Tények és értékek  

 Én és Mi 

 Az ökológiai válság, mint erkölcsi probléma  

 Szokás, hagyomány, erkölcs, jog  

 

Életvitel és gyakorlat 

 Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 

 Közlekedés 
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Testnevelés és sport 

 Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

 Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

 

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

céljait:  

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

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 működéskapcsolata;  

 állandóság változás; 

 az ember megismerése és egészsége; 

 környezet és fenntarthatóság. 

 

 



 

22 
 

 

Az előadók kiválasztása, szakmai háttértámogatás 

 

a) Az előadók kiválasztása 

A BMO kerettantervi tartalmának és eszközrendszerének színessége megkívánja, hogy az előadó az 

átadandó ismeretek és fejlesztendő kompetenciák nagy részéhez értsen, de nem tartjuk hibának, 

támogatjuk, sőt kívánatosnak tartjuk, ha a képzést szakterületenként más-más előadó tartja. 

Alapvető feltétel a felsőfokú végzettség. Legalább annyira fontos a „szakterületi jártasság”, melynek 

ideális pozícióját tantárgyakban gondolkodva nehéz egyértelműen meghatározni, de valahol (más 

megközelítéssel) az ökoturizmus, természetjárás és kerékpáros túrázás közös metszetében van. 

Az alábbiakban egy ideális jelölt profilját vázoljuk fel. 

Neme: nem meghatározó. A gyakorlat azt mutatatja, hogy a kerékpározók és a túravezetők között több 

a férfi, ám például az idegenvezetők és a pedagógusok többsége nő. 

Kora: nem meghatározó. A BMO-hoz szükséges módszertani gyakorlat, kiforrott környezettudatos 

szemlélet miatt előnyösebb a magasabb kor, míg az elvárt innovációs hajlam inkább a fiatalabb 

korosztálynak kedvez. 

Végzettsége: felsőfokú végzettség, Természetesen vannak „helyzetbe hozó” szakok, melyek a BMO 

egyes fejezeteit képviselik: természetismeret, földrajz, biológia, környezettan, technika-életvitel. 
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Ugyanakkor az elvárt nyitottság és „polihisztorság” nem teszi le a voksot egyetlen konkrét szak mellett 

sem. Az viszont nem tagadható, hogy az „interdiszciplináris” jelleg miatt a földrajzos műveltség, még 

inkább kultúra előnyt jelenthet.  

Képzői tapasztalat: minimum három év felnőtt-oktatói, lehetőleg pedagógus-továbbképzésben, 

releváns szakterületeken. Ez egyaránt vonatkozik a tantermi és terepi (gyakorlati) képzésre. 

Kulcskérdés a továbbképzésen a magtanultak, megtapasztaltak átadásának képessége. Ha az ezt segítő 

kompetencia nincs meg, vagy gyenge, nem lehet hatékony a képzés. 

Egyéb (ajánlott) tapasztalat: bármely kapcsolódó megszerzett olyan tudás, aktivitás, amely hozzájárul 

a képző gyakorlati ismereteinek bővítéséhez, elmélyítéséhez a BMO-hoz köthető „szakterületen”; 

lehetőleg szervezett keretek között, minimálisan három év gyakorlati idővel. A tapasztalat meglétét 

szerencsés dokumentummal igazoltatni, így a tapasztalati idő is beazonosítható. A teljesség igénye 

nélkül néhány jól használható, adekvát tapasztalati „végzettség”: kerékpáros túravezető, gyalogos 

túravezető, idegenvezető, terepi túravezető, Országos Kerékpáros Körtúra teljesítője, Országos Kék 

Túra teljesítője, cserkészvezető, táborvezető vándortábor vezető, környezeti nevelő, 

közlekedésbiztonsági szakember, kerékpárszerelő, szabadidő-szervező, meteorológus, egészségügyi 

szakember, vöröskeresztes, stb. 

Hitelesség: részben szubjektív kategória. Nehezen definiálható tulajdonság és talán képesség is. Nem 

mindegy, hogy a BMO tartalmán túl a program hordozta értékeket, üzeneteket is legyen képes 

(hitelesen) közvetíteni a képző. 

A profilkészítés megerősíti annak igényét, hogy ne egy előadó vállalkozzon a képzés levezetésére. 

Amiben viszont érdemes ugyanazon személyhez ragaszkodni az az adott szakterület elméleti alapozása 

és feladatainak gyakorlati végrehajtása. Pl.: térkép és terepismeret, ill. tájékozódás a terepen. 

 

b) Szakmai háttértámogatás 

Nagyon sok múlik azon, hogy milyen támogatói rendszert, tanítási-tanulási programot tudunk a BMO 

mögé/köré építeni. Fontosnak tartjuk minél több „szövetséges” bevonását és támogatásának 

megszerzését, legyen az oktatási szakterület, turizmus szakterület, (tömeg) sport szakterület, vagy 

természetjáró szervezet, környezeti nevelési egyesület, pedagógus szakmai szervezet, 

pedagógusképző intézmény, szaktanácsadó, iskolafenntartó (KLIK, önkormányzatok, egyházak, 

alapítványok). Legalább ilyen fontosságú az iskolák nyitottsága és lehetősége a BMO felvállalására. S 

nem utolsó sorban fontos számunkra a társadalom, a helyi közösségek igénye is e „tantárgyra”. 

Szakmai háttértámogatáson itt és most nem csak a rendszer fejlesztője vagy pedagógiai szolgáltatók 

által a felhasználó számára a fenntarthatóság és minőségbiztosítás érdekében kifejtett tevékenységet 

értjük. Ennek oka az, hogy az évtizedek alatt a – gyermek-és ifjúsági turizmusban – felhalmozott tudás 

és tapasztalat ott van a természetjárás és kerékpározás környékén működő civil szervezeteknél, míg a 

pedagógiai szolgáltatónál ez még csak ritkán, és csak esetlegesen lelhető fel. 
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Természetesen osztjuk Pála Károly 2006-os megállapítását, hogy „A programok sikeres alkalmazása és 

fenntarthatósága olyan támogató rendszer működtetését igényli, amely a pedagógust napi 

munkájában segíti, folyamatosan naprakész információval látja el, valamint konzultációs lehetőséget 

biztosít konkrét kérdések megválaszolására, problémák megoldására.” 

A támogató rendszernek lehetnek interneten elérhető és közvetlen, személyes közreműködést igénylő 

elemei. Az előbbiek számos funkciót elláthatnak, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak: 

 a témához kapcsolódó információk folyamatos biztosítása (elméleti publikációk, módszertani 

anyagok, taneszközök, webcímek stb.); 

 az alkalmazás során kialakult jó gyakorlatok, ötletek, új megoldások gyűjtése és közkinccsé 

tétele az alkalmazók körében; információk a programcsomag alkalmazásáról és 

továbbfejlesztéséről; 

 a programcsomag alkalmazása során kapott értékelési eredmények publikálása (az 

adatkezelési szabályoknak megfelelően, az adatszolgáltató előzetes hozzájárulásával); 

 internetes fórum az alkalmazással kapcsolatos napi, gyors választ igénylő kérdések felvetésére 

és megválaszolására. 

A közvetlen, személyes támogatás elsősorban a mentori rendszer működtetésével valósítható meg 

hatékonyan. A mentor olyan speciálisan felkészített tanácsadó, aki elméleti szaktudása és gyakorlati 

tapasztalata alapján egyaránt partnere lehet a fejlesztői körnek és a felhasználóknak. 

Véleményünk a megélt tapasztalatok alapján az, hogy a fent vázolt területeken az értékelések 

kivételével a civil szervezetek hatékony szakmai támogatást tudnak biztosítani a hozzájuk forduló 

BMO-s pedagógusoknak. A lehetséges partnerek köre tág. Az alábbiakban néhány kézenfekvő 

szövetségest mutatunk be. 

Magyar Természetjáró Szövetség (tagszervezetei) 

Az országos szervezet közel tízezer tagjával lefedi az ország területét, így bárhol elérhetőek. A 

legerősebb a gyalogos szakág, de több megyei és városi szervezetük foglalkozik kerékpáros túrázással, 

esetenként kerékpáros túravezető képzéssel is. A BMO kerettantervi tartalma több helyen átfedésben 

van a túravezetői tanfolyamok tematikájával, így evidens a segítség lehetősége. Az MTSZ tagságának 

bár csökkenő, de még mindig jelentős része iskoláskorú, így a velük való (terepi) foglalkozás 

módszertana is a tulajdonukban van. A Szövetség keretén a kerékpározás általában bizottsági szinten 

van képviselve. Több természetjáró egyesület gondoz kulcsosházat, amelyek többnyire kiváló 

túracélpontok, olcsó turistaszállások. 

Természetjáró Fiatalok Szövetsége (tagszervezetei) 

A 2015-ben 25 éves gyermek és ifjúsági szervezet döntően iskolai tagszervezetekből épül fel, így a 

tapasztalati tőke náluk bőséggel van felhalmozva. Országos vezetői és diáktalálkozóik, programjaik 

erősítik, támogatják a BMO épülő rendszerét. 

Cserkészek 
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Több országos szervezetük alakult a rendszerváltozás óta. Messze nem fő profiljuk a kerékpáros 

túrázás, de az általános (gyalogos) túraszervezés, táborozás területén fejlett képzési rendszerük van. 

Kerékpáros szakmai szervezetek 

A kerékpáros szakmai szervezetek döntően érdekképviselettel, versenyek, találkozók szervezésével 

foglalkoznak. Mellettük több cég, egyesület foglalkozik kerékpáros túrák, kerékpáros oktatás 

szervezésével, például a Vuelta Sportiroda (BringaAkadémia kerékpáros közlekedésre nevelési 

program), vagy a Kárpátok Vándorai Természetjáró Egyesület (kerékpáros túravezetői tanfolyamok 

szervezése). 

Környezeti neveléssel foglalkozó szervezetek (Magosfa, Csemete, E-Misszió, Reflex, Zöld Kör, stb.) 

Elsősorban a kiforrott (környezeti) nevelési, terepi módszertanuk miatt válhatnak partnerekké, de 

jórészt rendelkeznek ún. oktatóközpontokkal (Kismaros, Bugac, Márokpapi, Pápateszér, stb.), ahol 

olcsó és hangulatos szállás és terepi programok lehetősége vár az oda látogatókra. Több helyen 

kerékpárok (kenuk) is rendelkezésre állnak. 

Magyar Vöröskereszt (helyi szervezete) 

A tantárgy egészségügyi témáinak feldolgozásában várhatunk tőlük segítséget: baleset megelőzés, 

elsősegély, helyes táplálkozás. 

 

Természetesen a település nem civil tényezői is segítségünkre lehetnek. Ennek illusztrálására mutatunk 

be néhány példát. 

Nemzeti parki oktatóközpontok 

Aggtelektől Őriszentpéterig mind a tíz nemzeti parki igazgatóság tart fenn oktatóközpontot, ahol 

kulturált, színvonalas körülmények között biztosítanak szállást és programot megfizethető áron, 

beleértve az akár a szakember vezette kerékpáros túrákat is. A nemzeti parkjaink a BMO képviselte 

hazai ökoturizmus szakmai és területi erősségei. 

Rendőrség (helyi egysége) 

Jórészt a közlekedésbiztonság és a KRESZ oktatásában állhatnak rendelkezésünkre. 

Helyi autósiskolák  

Mint az előző esetben, a közlekedésbiztonság és a KRESZ oktatásában állhatnak rendelkezésünkre. 

Helyi kerékpáros boltok és szolgáltatók 

Szponzorként lehet őket megkeresni házi versenyeink legjobbjainak jutalmazására. 

Helyi önkormányzat 
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Tartalmas együttműködést lehet kialakítani az önkormányzattal több területen: kerékpáros 

felvonulások szervezése, kerékpáros képzés más gyermekintézmények számára, helyi kerékpárutak 

kijelölése, kerékpártúra útvonalak kialakítása. 

Nagyon sok múlik azon, hogy milyen támogatói rendszert, tanítási-tanulási programot tudunk a BMO 

mögé/köré építeni. Fontosnak tartjuk minél több „szövetséges” bevonását és támogatásának 

megszerzését, legyen az oktatási szakterület, turizmus szakterület, (tömeg) sport szakterület, vagy 

természetjáró szervezet, környezeti nevelési egyesület, pedagógus szakmai szervezet, 

pedagógusképző intézmény, szaktanácsadó, iskolafenntartó (KLIK, önkormányzatok, egyházak, 

alapítványok). Legalább ilyen fontosságú az iskolák nyitottsága és lehetősége a BMO felvállalására. S 

nem utolsósorban fontos számunkra a társadalom igénye is e „tantárgyra”. 
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Javasolt továbbképzési tematika egy lehetséges programra 

 

E pedagógus továbbképzési program reményeink szerint az adott (BMO) rendszer alkalmazására, és 
alkotó továbbfejlesztésére szolgáló képzés. A képzés során nem tudjuk, és nem is akarjuk 
megkülönböztetni az általános, a korszerű módszerek és eszközök használatára, az innovációra, a 
rendszerszemléletre történő, ill. az egyes pedagógiai rendszerek használatára történő speciális 
felkészítést. Ezt úgy érjük el, hogy tartalmában inkább speciális (tantárgyi), míg módszertanában 
általános, de újszerű megközelítést használunk. 
 
Rendkívül fontos az, hogy a pedagógusok továbbképzését ugyanúgy hassa át a rendszerszemlélet, mint 
ahogyan a közoktatási gyakorlattól elvárjuk. Mérjük fel előzetesen a pedagógusok kompetenciáit, és 
kiinduló szintjükre építve kezdjük el továbbképzésüket! Kevés demoralizálóbb dolog van, mint ismert 
dolgokat hallgatni, gyakorolni továbbképzések keretében. Fontos lenne az is, hogy a képzések 
lehetőség szerint azzal a munkamódszerrel folyjanak, amelyek a képzés tartalmában is szerepelnek. Így 
a résztvevők első kézből szerzett tapasztalattal és nem csak tudásalapú megismeréssel közelítenék 
meg az új tartalmakat. 
 
 
Javaslat a 60 órás pedagógus továbbképzést óratervének felépítésére 

 2 óra a Bejárható Magyarországhoz kapcsolódó általános ismeretek átadására, a tantárgy 

céljainak bemutatására, alapvetően a kerettanterv általános ismertetése, megvalósításának 

feltételrendszere 

 48 óra a kerettantervnek megfelelően kifejlesztett tananyag oktatásának felkészítésére, a 

kidolgozott program megvalósításának szakmai támogatására 

Az 50 óra tartalma nem térhet ki a BMO kerettanterv egészének a feldolgozására, ezért annak 

fókuszában a speciális jegyeket hordozó területek vannak, úgy, mint 

 a kerékpár, mint túraeszköz; 

 a kerékpározás technikája, használati- és közlekedésbiztonsága;  

 általános túravezetői alapismeretek; 

 a kerékpáros túrázás (szervezés, túravezetés, tájékozódás…) 

 

A program tartalmának vázlatos bemutatása 
 
A Bejárható Magyarország (BMO) tantárgy célja az, hogy bemutassa hazánk turisztikai értékeit, és 
mindenkit arra csábítson, hogy szabadidejét hazánk megismerésével, felfedezésével töltse. Számtalan 
csodás tájat rejt Magyarország, amelyek megismerhetőek akár gyalog, lóháton, kerékpárral, vagy vízen 
(kajak-kenu, vitorlázás) megközelítve. A BMO tantárgyhoz kapcsolódó kerékpáros fókuszú pedagógus-
továbbképzési program célja az, hogy bemutassa a kerékpáros túrázás szépségeit, a lehetséges 
túraútvonalakat, túraközpontokat, és nem utolsósorban az, hogy gyakorlati ismereteket adjon a 
résztvevőknek kerékpáros képességfejlesztő gyakorlatok, és túraszervezési, túravezetési 
alapismeretek közvetítésével. 
 
A képzés ismeretanyaga a fentieknek megfelelően alapvetően négy nagyobb részre osztható:  



 

28 
 

1. Hazánk, Magyarország. A turisztikai-földrajzi jellegű ismeretek segítik a kerékpártúra 

helyszínének kiválasztását. 

2. Túraszervezési, túravezetési alapismeretek. A kerékpáros túraszervezést segítő ismeretanyag. 

3. Gyakorlati tanácsok túraszervezéshez. Az ismeretanyag a túra közben jelentkező problémák, 

kihívások megoldását hivatott elősegíteni. 

4. Jelenléti képzés. A gyakorlatorientált jelenléti képzés segíti a túrára való felkészülést, illetve a 

biztonságos túrázáshoz nyújt segítséget: 

a. KRESZ-alapismeretek 
b. Kerékpáros műszaki alapismeretek 
c. Kerékpár-kezelési gyakorlatok 
d. Kerékpáros túraszervezési, túravezetési alapismeretek elmélet 
e. Kerékpáros túraszervezési, túravezetési alapismeretek gyakorlat 

 
A fentiek alapján kialakított blended típusú képzés megfelelő elméleti és gyakorlati megalapozását adja 
a résztvevőknek a Bejárható Magyarország tantárgy tanításának. 
 
A képzés során érintett tematikus egységek: 

1. Az egyes jármódok általános ismertetése (e-tananyag) 

2. Hazánk, Magyarország (e-tananyag) 

3. Túraszervezési, túravezetési alapismeretek (e-tananyag) 

4. Gyakorlati tanácsok túraszervezéshez (e-tananyag) 

5. A jelenléti képzés céljainak ismertetése 

6. KRESZ-alapismeretek 

7. Kerékpár-ismereti alapok (kerékpár felépítése, beállítása, illetve a fejvédő beállítása) 

8. A kerékpár legjellemzőbb hibái, illetve azok javítása (fékek beállítása, defektjavítás, stb.) 

9. Kerékpár-kezelési ismeretek 1. (felszállás – elindulás - megállás gyakorlatsor) 

10. Kerékpár-kezelési ismeretek 2. (kerékpár magabiztos kezelése, irányítása; körülnézés, 

hátranézés, váltóhasználat, vészfékezés megtanulását segítő gyakorlatok) 

11. Kerékpár-kezelési ismeretek 3. ( 

12. Kerékpár-kezelési ismeretek 4. (játékok) 

13. Túravezetési ismeretek – elmélet 1. 

14. Túravezetési ismeretek – elmélet 2. 

15. Túravezetési ismeretek – elmélet 3. 

16. Túravezetési ismeretek – gyakorlat 

 
A javasolt 60 órás továbbképzési tematika  

A továbbképzés tematikai egységeinek 
megnevezése; a tematikai egységek, résztémák, 

altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység 
tömör tartalmi kifejtése 

A megfelelő tematikai 
egységekhez tartozó 

módszerek, 
munkaformák és 
tevékenységek 

megnevezése és tömör 
jellemzése 

A 
munkaformák 
óráinak száma 

 
Elmél

et 

 
Gyakor

lat 

1. Az egyes jármódok általános ismertetése 
Motiválás a másik négy jármód kipróbálására  

 1 0 
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A továbbképzés tematikai egységeinek 
megnevezése; a tematikai egységek, résztémák, 

altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység 
tömör tartalmi kifejtése 

A megfelelő tematikai 
egységekhez tartozó 

módszerek, 
munkaformák és 
tevékenységek 

megnevezése és tömör 
jellemzése 

A 
munkaformák 
óráinak száma 

 
Elmél

et 

 
Gyakor

lat 

1.1. A lovas jármód Távoktatás   

1.2. A gyalogos jármód Távoktatás   

1.3. A vizes jármódok (kajak-kenu, vitorlázás) Távoktatás   

2. Hazánk, Magyarország 
Motiválás Magyarország értékeinek felfedezésére 

 12 0 

2.1. Nemzeti értékeink bemutatása 
Alapvető történelmi, földrajzi, természetrajzi 
ismeretek Magyarországról, lakókörnyezetünk és 
hazánk főbb természeti nevezetességei. 

 A hungarikum szó jelentése, értéke, példák 
bemutatása. 

 Jelentősebb egyedi kulturális és egyházi 
emlékek. 

 A kiemelt nemzeti emlékhelyek bemutatása. 

 Barlangok, római emlékek, sáncok, 
földvárak, Árpád kori templomaink, várak, 
kastélyok, kúriák, malmok, népi építészet, 
külterjes tájgazdálkodás, vallási 
hagyományok, kegyhelyek és 
búcsújáróhelyek. 

 Nemzeti parkok, natúrparkok, világörökségi 
helyszínek, Európa Diplomás Területek, ezek 
fontossága az ismeretszerzésben és a 
hazaszeretetben. 

 A nemzeti parkok szerepe az értékek 
megőrzésében: komplex és aktív védelem, 
valamint bemutatás. A 10 nemzeti park 
tipizálása védendő értékei szerint. 

 UNESCO-világörökség. 

 Nemzet, nemzetiség, kisebbség: 
népművészet, mesék, dalok, ruházat, jeles 
napok, szokások, mesterségek, ételek, 
épületek, nyelvjárások; egyediség, a Szent 
István-i gondolat jelentősége (roma, szlovák, 
német kisebbségek) 

Távoktatás: tananyag 
önálló feldolgozása 
 
Konzulensi segítség: 
kapcsolattartás e-
mailen 

  

2.2. Nagytájaink komplex bemutatása 
A nagytájak nyújtotta természeti, gazdasági és 
kulturális adottságok a kerékpáros jármód túráin: 

 Alföld: síkvidék, békés vizekkel, kisforgalmú 
utak kerékpározásra. 

Távoktatás: tananyag 
önálló feldolgozása 
 
Konzulensi segítség: 
kapcsolattartás e-
mailen 

  



 

30 
 

A továbbképzés tematikai egységeinek 
megnevezése; a tematikai egységek, résztémák, 

altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység 
tömör tartalmi kifejtése 

A megfelelő tematikai 
egységekhez tartozó 

módszerek, 
munkaformák és 
tevékenységek 

megnevezése és tömör 
jellemzése 

A 
munkaformák 
óráinak száma 

 
Elmél

et 

 
Gyakor

lat 

o Nemzeti parkok az Alföldön: 
Hortobágyi NP, Körös-Maros NP, 
Kiskunsági NP. 

o Túraútvonalak az Alföldön: Alföldi 
Kék, Kiskunsági Piros, Duna-túra, 
Vajasfok-túra, Tisza-túra, Bodrog-
túra, Tisza-tó, Körösök. 

o Helyi sajátossások: pásztorélet, 
tanyák, népviselet, malmok (szél, 
vízi, száraz). 

o Turizmus jellemző formái: falusi 
turizmus, fürdőturizmus. 

 Kisalföld – síkvidék sűrű és változatos 
vízrendszerrel, helyenként jó kerékpárutak. 

o Nemzeti park a Kisalföldön: 
Fertő-Hanság NP. 

o Túraútvonalak a régióban: Fertő-tavi 
kerékpárút, Vasfüggöny Zöld Túraút. 
Alpannónia Túraútvonal; Fertő-tó, 
Szigetköz, Duna, Mosoni-Duna, 
Rába, Marcal. 

o Helyi jellegzetességek: halászat, 
pákászat, aranyászat. 

o Egészségturizmus, mint a turizmus 
jellemző formája. 

o Turisztikai célpontok: Alpokalja – 
Írottkő Natúrpark. Kőszegi- és 
Soproni-hegység. 

 Dunántúli-dombság és a Mecsek 
o Nemzeti parkok: Őrségi NP, 

Duna-Dráva NP. 
o Helyi jellegzetességek: Dráva, népi 

építészet (Őrség, Szenna), vadászat 
(Gyulaj, Kászó-puszta, Gemenc). 

 Dunántúli-középhegység 
o Nemzeti park: Balaton-felvidéki NP 
o Turisztikai célpontok: Bakony, 

Balaton-felvidék, Balaton, Velencei-
tó, Velencei-hegység, Dunazug-
hegység. 

o Túraútvonalak: Országos Kéktúra 
(OKT) nyugat, Balatoni Kék, Balatoni 
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kerékpárút, Velence-tó körüli 
kerékpárút 

o Turizmus jellemző formái: 
ökoturizmus, várturizmus. 

 Északi-középhegység 
o Nemzeti parkok: Duna-Ipoly NP, 

Bükki NP, Aggteleki NP, 
o Turisztikai célpontok, nagyobb 

tájegységek: Börzsöny, Cserhát, 
Mátra, Bükk, Aggteleki-karszt. Ipoly, 
Sajó, Hernád, Bodrog, Zemplén. 

o Túraútvonalak: OKT kelet, Ipoly-
völgye Zöld Út, Börzsönyi sítúra út, 
bükki kerékpárutak, bükki erdei 
vasutak, sziklamászó iskolák, az 
Aggteleki-karszt barlangjai. 

o Szőlőkultúra 
o Turizmus jellemző formái: 

kalandturizmus, sportturizmus. 

 Budapest 
o Turizmus jellemző formái: kulturális 

turizmus, konferenciaturizmus, 
kerékpáros turizmus, gyógyturizmus 

o Lakóhely – helyi értékek, pl. lekvár, 
csengő alma, mese, monda, híres 
szülött, jeles nap, kápolna, 
vízimalom, dűlő, múzeum, fürdő, 
park, védett természeti érték, stb. 

2.3. Túraútvonalak, túraközpontok 
Kerákpáros túracélok megismerése példákkal, 
kiemelkedő értékű természeti és kultúrtörténeti 
értékek bemutatásával. 

 A hazánkon áthaladó európai hosszú távú 
(gyalogos) vándorutak: E4, E5, E7, 
Vasfüggöny Nemzetközi Túraútvonal, 
Alpannónia Túraút. 

 A három Kék Túra: az Országos Kéktúra, a 
Dél-dunántúli Kéktúra, az Alföldi Kéktúra 
jellegzetességei, jelentősége, útvonala, 
nevezetességei. 

 A zarándokút mint a természetjárás sajátos 
formája. Európai és hazai zarándokutak 

Távoktatás: tananyag 
önálló feldolgozása 
 
Konzulensi segítség: 
kapcsolattartás e-
mailen 
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bemutatása. 

 Néhány túramozgalom megismerése, 
jellegzetességeik, értékeik bemutatása. 

 Teljesítménytúrák, kerékpáros 
teljesítménytúrák. 

 Kerékpáros főutak. 
o Országos Kerékpáros Kör, Eurovelo, 

Magyarországot érintő Európai 
Kerékpárút Hálózat útvonalai: EV6. 
Folyók útvonal-Duna menti 
kerékpárút, EV11, Kelet-európai 
útvonal, EV13, „Vasfüggöny 
kerékpárút” 

 Példák a jármódok hazai nevesebb 
központjaira, azoknak térképen történő 
beazonosítása. Jármódok találkozása az 
egyes útvonalakon, lehetőségek a jármódok 
kombinálására. 

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

 A Kárpát-medence élőhelyei, élővilága. 
o Élőhelytípusok, az élőhelytípusok és 

a típusos földrajzi helyek közötti 
összefüggés. 

o Élő és élettelen természet, kőzet 
(mészkő, dolomit, andezit, bazalt, 
folyamai hordalék). 

o Három élőhelytípus jellemző 
élőlényeinek ismerete. 

 Vizes élőhelyek (vízfolyás, 
tó, mocsár, láp) élővilága. 

 A füves élőhelyek (rét, 
kaszáló, legelő...) élővilága. 

 A fás élőhelyek (liget, erdő, 
ligeterdő). Az erdők típusai: 
közjóléti, véd-, energia-..., 
Erdős társulások: cseres-
tölgyes, gyertyános-
bükkös...). 

 Élőlények megfigyelése, felismerése. 

 Vadon termő, ehető, mással össze nem 

Távoktatás: tananyag 
önálló feldolgozása 
 
Konzulensi segítség: 
kapcsolattartás e-
mailen 
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téveszthető növények ismerete. 
o Az erdei haszonvételezés (gyűjtés) 

szabályai a jogszabályi előírások 
alapján. 

o Ehető növények 
o Nem ehetők (pl. mérges gombák, 

fagyal, beléndek, csattanós maszlag, 
nadragulya) 

 Természetvédelem. Példák védett hazai 
természeti értékekre. 

o Földtani értékek: barlangok, 
sziklaformák, kőzetfeltárások, 
földtani alapszelvények, 
ásványlelőhelyek, kövületek, 
kunhalmok, szikes talajok... 

o Víztani értékek: források, folyók, 
vízesések, tavak, mocsarak, lápok... 

o Növény- és állattani értékek: fajok, 
élőhelyek, arborétumok, öreg fák, 
fasorok. 

o Tájképi értékek, (tájvédelem): 
jellegzetes tájrészletek (pl. Tapolcai-
medence, Bükk-fennsík, hortobágyi 
puszta, Hollókő, hagyásfás 
legelők...). 

 Kultúrtörténeti értékek – tanyavilág, 
szőlőművelési és borászati emlékek, 
pásztorkodás, régi építészeti emlékek, 
régészeti feltárások, történelmi 
emlékhelyek, gémeskút, csatahelyszín, 
tájházak, várak-várromok, háziasított 
állatfajták (rackajuh, szürkemarha, bivaly, 
komondor stb.). 

 A természetbarát turizmus: az ökoturizmus 
jelentősége és jellemzői. A jármódok mint az 
ökoturizmus eszközei. Az ökoturizmus hazai 
eredményei. 

3. Túraszervezési, túravezetési alapismeretek  5 0 

3.1. Tereptan, térképismeret, tájékozódás, 
turistajelzések 
Tájékozódási képesség fejlesztése; az öt jármódhoz 
tartozó térképfajták megismerése és használatának 

Távoktatás: tananyag 
önálló feldolgozása 
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gyakorlása, a terepen történő biztonságos mozgás 
gyakorlása. 

 A földfelszín (mint terep) jellemzői, a sík-, 
domb- és hegyvidéki terep sajátosságai. 
Domborzati idomok. 

 A terep domborzati adottságainak hatása az 
egyes jármódok gyakorlására (láthatóság, 
tagoltság, fedettség, szeldeltség). 

 Térképfajták, térképtípusok (legalább öt 
fajta megkülönböztetése): pl. földrajzi, 
autós-, turista-, város- és tájfutótérkép. A 
térkép részei és jelrendszere: térképlap, 
térképtükör, kivágat, térképkeret, cím, 
szelvényszám, méretarány, aránymérték, 
jelmagyarázat, fokhálózat vagy 
keresőhálózat, észak jel, áttekintő térkép, 
kolofon.  

 Térképjelek: építmények, közlekedés, 
növényzet és terepfelszín, vízhálózat. A 
térképi jelkulcs segítségével információk 
gyűjtése ismert és ismeretlen területet 
ábrázoló térképről. 

 Az egyes jármódok térképi 
jelzésrendszerének megismerése. 

 A túrákat segítő térképtartalmú honlapok, 
megismerése, használata: pl. google.hu, 
turautak.hu, geocaching.hu, 
termeszetbarat.hu. 

 Távolságmérés térképen (arányszám és 
lépték), térképtávolság-számítás, távolság 
mérése térképen, távolság mérése terepen.  

 Útvonaltervezés és menetidő-számítás.  

 A műholdas helymeghatározás és navigáció 
lehetőségének megismerése. 

 A GPS mint információhordozó 
(nevezetességek, alapinformációk, 
navigáció).  

 Szabadforrású útvonaltervezők PC-n és 
telefonon.  

 Geocaching. 

 A turistajelek jelrendszere, a jelek 
jelentéstartalma: jel-jelentés, színkódolás, 

Konzulensi segítség: 
kapcsolattartás e-
mailen, jelenléti 
oktatás során a 
felmerülő kérdések 
megbeszélése, 
gyakorlati jellegű 
ismeretek átadása 
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alá- és fölérendelt (jelzésű) utak. 

 Hazánkon átmenő nemzetközi turistautak 
jelzései (pl. EVW, EuroVelo, Mária Út). 

 Az egyes jármódokhoz kapcsolódó 
jelzésrendszer megismerése, adekvát 
jelzések kiválasztásának gyakorlása. 

3.2. Túraterv, túrakiírás, túranapló készítése 

 Túraterv készítése: 
o Túra céljának meghatározása 
o Túra résztvevőinek meghatározása 
o Túra fajtájának meghatározása 
o Túra útvonalának meghatározása 
o Napi túraterv készítése 
o Szálláshelyek kiválasztása 
o Étkezés megszervezése 
o Utazás megszervezése 
o Költségvetés tervezése 

 Túrakiírás készítése 

 Túranapló készítésének szempontjai, haszna 

Távoktatás: tananyag 
önálló feldolgozása 
 
Konzulensi segítség: 
kapcsolattartás e-
mailen, jelenléti 
oktatás során a 
felmerülő kérdések 
megbeszélése, 
gyakorlati jellegű 
ismeretek átadása 

  

3.3. Szervezetek, túravezetők, szolgáltatások 
A kerékpáros jármód országos és helyi 
szervezeteinek megismerése. 

 Releváns szervezetek: Magyar Természetjáró 
Szövetség, Magyar Kárpát Egyesület, Magyar 
Turista Egyesület, Természetjáró Fiatalok 
Szövetsége 

 Fontosabb szakmai honlapok, folyóiratok, 
kiadványok, műsorok: Turista Magazin, 
Magyar Turista, TermészetBúvár, Föld és Ég, 
Élet és Tudomány 

 A (kerékpáros) túravezetői képesítés 
megszerzésének módja, a képzés tartalma 

Távoktatás: tananyag 
önálló feldolgozása 
 
Konzulensi segítség: 
kapcsolattartás e-
mailen, jelenléti 
oktatás során a 
felmerülő kérdések 
megbeszélése, 
gyakorlati jellegű 
ismeretek átadása 

  

4. Gyakorlati tanácsok túraszervezéshez  11 0 

4.1. Felkészülés a túrára 

 A természetjárás mint szabadidősport 
sajátosságai.  

 A séta, kirándulás, túra, tábor, vándortábor 
közötti különbségek megismerése. 

 A túratípusok megismerése: lineáris, kör, 
csillag, hétvégi, technikai v. munka, 
szabadság 

Távoktatás   
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 Megfelelő túracél kiválasztása a képességek 
és igények szerint. 

 Papír és digitális alapú menetrendek (vasúti 
és busz) használata. 

 A természet nyújtotta lehetőségek 
felhasználása komfortérzet fokozására: 
szélirány, árnyék, pihenőhely kiválasztása, a 
domborzat „kezelése” stb. 

 A jármódokhoz szükséges kondicionális 
minimumszint, előnyt jelentő személyes 
adottságok megismerése a jármódokról 
szerzett ismeretek alapján. 

 A szükséges és a felesleges ruházat, illetve 
felszerelés. Standard, kötelező felszerelések 
a túrához általában, a járásmódok szükséges, 
speciális felszerelései. 

 A kerékpáros jármódhoz kapcsolódó 
felszerelések kiválasztása a tervezett 
túrához. 

 A felszerelés karbantartása, fontosságának 
felismerése és megértése. 

4.2. Táborozási alapismeretek 

 A táborok típusainak, céljainak bemutatása, 
megkülönböztetése: 

o Hétvégi és szünidei tábor, álló és 
vándortábor, nomád és kiépített 
tábor, pihenőtábor, adott aktív 
tevékenységre szervezett tábor 
(alkotó, nyelvi, építő, 
természetvédelmi). 

 A tábor előkészítése: terepszemle, 
kapcsolatfelvétel, szervezési és programterv.  

 A tábor építése, tábori építmények, a tábor 
szervezete. 

 Tábori programok, változatos napirendek.  

 Többnapos táborozás egyéni kellékei, 
szükséges, elégséges és felesleges tárgyak. 

Távoktatás: tananyag 
önálló feldolgozása 
 
Konzulensi segítség: 
kapcsolattartás e-
mailen, jelenléti 
oktatás során a 
felmerülő kérdések 
megbeszélése, 
gyakorlati jellegű 
ismeretek átadása 

  

4.3. Egészségügyi alapismeretek, megelőzés, baleset-
megelőzés, segítségnyújtás 

 A túrán előforduló higiénés problémák, ezek 
megoldása.  

Távoktatás: tananyag 
önálló feldolgozása 
 

  



 

37 
 

A továbbképzés tematikai egységeinek 
megnevezése; a tematikai egységek, résztémák, 

altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység 
tömör tartalmi kifejtése 

A megfelelő tematikai 
egységekhez tartozó 

módszerek, 
munkaformák és 
tevékenységek 

megnevezése és tömör 
jellemzése 

A 
munkaformák 
óráinak száma 

 
Elmél

et 

 
Gyakor

lat 

 A természeti és környezeti hatások és a 
szervezet alkalmazkodóképessége közötti 
összefüggés ismerete. Edzettség, 
alkalmazkodás, akklimatizáció. 

 Az ember mint veszélyforrás, emberi 
mulasztás okozta veszélyek. 

 A túrákon esetlegesen bekövetkező 
veszélyhelyzetek, azok megelőzése.  

 A napsütés, a szél és a hideg okozta 
kellemetlen helyzetek megelőzése, kezelése. 

 Az időjárásnak és az egyes jármódoknak 
megfelelő réteges öltözködés. 

 A kerékpáros jármód által megkövetelt 
védőfelszerelések. 

 Az egészségügyi kockázatot jelentő élőlények 
gyakoribb csoportjainak megismerése. 

o A gombagyűjtés szabályai, halálosan 
és súlyosan mérgező gombák 
ismerete. A gombavizsgáló 
nélkülözhetetlen szerepe. 

o Gyógynövényismeret, a 
gyógynövénygyűjtés szabálya, a 
fontosabb gyógynövények és 
hatásuk ismerete, gyógyteák 
készítése. 

o A vad növények (termései) mint 
vitaminforrások. 

 Az egyes jármódok sportmozgásának hatása 
az egyén egészségére, előnyök, hátrányok, 
mikor javasolt, mikor nem. 

 Segítségnyújtás egyszerű helyzetekben: 
fáradtság, izomláz, egyszerűbb hámsérülés 
(karcolás, lábfeltörés), szénanátha, bőrpír, 
kullancs figyelése és eltávolítása. 

 A túrázáshoz kapcsolódó élelmezési 
egészségügyi alapismeretek: élelmiszerek 
szállítása, tárolása, praktikus élelmek, italok, 
minőségi, mennyiségi kritériumok. 

 Fürdési szabályok a szabadban. 

 Csoportos és egyéni szituációs gyakorlatok 
társsal, vezetővel (felnőttel) történt 
különböző sérüléssel járó helyzet kezelésére. 

Konzulensi segítség: 
kapcsolattartás e-
mailen 
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4.4. Hasznos ismeretek – időjárás, gyakorlati 
praktikák 

 A légkör fogalma, az időjárás/éghajlat 
elemei. Meteorológiai alapfogalmak helyes 
használata. 

 Az időjárás változásának okai: pl. ciklonok-
anticiklonok, frontok, a Nap járása, az 
összefüggések felismerése. 

 Az időjárás változásának természeti jelei, 
ezekből a tervezett cselekvésre ható hasznos 
következtések levonása. 

 Népi időjóslás, az időjárással kapcsolatos 
népi megfigyelések, tapasztalatok 
megismerése, alkalmazása. 

 Az időjárás hatásai az emberi szervezetre, 
kedvezőtlen egészségügyi hatások, ezek 
előrejelzése, felismerése, megelőzése és 
kezelése, pl. frontok és frontérzékenység, 
pollenszint-emelkedés, -csökkenés, az 
időjárás hatásai az idősebbekre, az időjárás 
által kiváltott leggyakoribb rosszullétek és 
kezelésük. 

 Gyakorlati válaszok megismerése az időjárás 
kihívásaira (öltözet, táplálkozás, túraterv, 
menettempó). 

 Viharjelzési szolgálat Magyarországon. A 
meteorológiai jelenségek értelmezése, 
biztonság a vízi jármódokban. 

 Csomagolás, szükséges élelmiszerek 
egynapos túrára. 

 A tűzrakási alapismeretek: tüzelőhely 
kiválasztása, tűzifa kiválasztása, tűzrakás 
változó környezeti és időjárási feltételek 
között, a tűz táplálása, a tűzbiztosítás és a 
tűz eloltásának szabályai, tűzhely 
hátrahagyása. 

 Erdő- és mezőtüzek jelentése és elkerülése. 

 Vízkeresés, vízszerzési módok. 

 Alkalmi menedék keresése és építése, a 
természetben található lehetőségek, 
anyagok felhasználása. 

Távoktatás: tananyag 
önálló feldolgozása 
 
Konzulensi segítség: 
kapcsolattartás e-
mailen, jelenléti 
oktatás során a 
felmerülő kérdések 
megbeszélése, 
gyakorlati jellegű 
ismeretek átadása 
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 A jármódi szerelő- és a biztonsági (alap-
)készlet eszközeinek megismertetése. 

4.5. Játékok a természetben 
A természetben, túra közben vagy a pihenés ideje 
alatt játszható társas játékok megismerése, 

 Az adott helyzetnek a leginkább megfelelő 
(tér, idő, létszám, hangulat, kellékek…) 
játékok kiválasztása.  

 Csapatjátékok játszása, pl. Számháború, 
Zsinórlabda, Adj király katonát, Méta, Két kis 
kecske, Golyózás, Dobj a mezőbe. 

 Népi játékok, cserkészjátékok.  

 Játékok rossz idő esetén, pl. Most mutasd 
meg, Szóbridzs, Mániákus család. 

 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, 
elmélyítése játékba ágyazott tevékenység 
révén: csomózási verseny, hátizsák-pakolási 
verseny, sátorverés, menetrendhasználat, 
tájékozódási gyakorlatok (térképolvasó séta, 
útvonalkövetés, pontbegyűjtő verseny stb.). 

 Környezeti nevelési játékok: érzékenyítés, 
tanultak alkalmazása. 

 Turistadalok éneklése, pl. Turistagyerek, Zöld 
erdőben, Indulj el, Erdő, erdő, Erdők, 
völgyek. 

Távoktatás   

5. A jelenléti képzés céljainak ismertetése 
A továbbképzés céljainak ismertetése, az 
elsajátítandó tudás szükségességének indoklása. 

Előadás 1 0 

6. KRESZ-alapismeretek 

 A kerékpárosokra vonatkozó KRESZ-
szabályok: 

o jelzőtáblák, útburkolati jelek stb., 
o kerékpár kötelező felszerelése, 
o kerékpár KRESZ által ajánlott és 

alternatív felszerelései. 

 A legjellemzőbb balesettípusok, azok 
elkerülésének lehetséges módjai: 

o elsőbbségi szabályok figyelmen kívül 
hagyása a többi közlekedő által, 

o holttér fogalma. 

Előadás 4 0 

7. Kerékpár-ismereti oktatás  0,5 3 

7.1. A kerékpár és a fejvédő felépítése, beállítása Előadás   
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 Az egyes kerékpártípusok: 
o mountain bike, 
o versenykerékpár, 
o túrakerékpár stb. 

 A kerékpártípusok jellemzői 

 A kerékpár, illetve a bukósisak megfelelő 
beállítása használója részére 

Páros gyakorlat: a 
kerékpár, illetve a 
bukósisak beállításának 
gyakorlása 

7.2. Kerékpáros műszaki alapismeretek 

 Egyes, könnyen javítható hibák felismerése 
és elhárítása: 

o defekt és javítása, 
o sérült, kopott gumik felismerése, 

cseréje, 
o rosszul működő fék és beállítása. 

 Szervizben elhárítható hibák felismerése: 
o rosszul működő váltók, 
o centrírozást igénylő kerekek, 
o cserére szoruló fékbetétek, 
o középcsapágy, fejcsapágy vizsgálata, 
o kerékagyak vizsgálata. 

Páros feladat: a 
legalapvetőbb hibák 
elhárításának 
gyakorlása (fékek 
beállítása, defekt 
javítása stb.). 

  

8. Kerékpár-kezelési ismeretek 1. 

 A kerékpár indulás előtti ellenőrzése: 
o kötelező felszerelések megléte, 

működőképessége, 
o műszaki ellenőrzés (gumik, fékek, 

kormány, hajtásrendszer állapota). 

 Felszállás-elindulás-megállás: a rövid 
elméleti megalapozást a gyakorlat és a hozzá 
tartozó gyakorlófeladatok megismerése 
követi: 

o felszállás, 
o elindulás, 
o egyenes vonalú mozgás, 
o megállás, 
o hirtelen megállás. 

Interaktív előadás 
Csoportos (6-12 fő) 
gyakorlat: a kerékpár-
ellenőrzéssel 
kapcsolatos 
gyakorlatok 

0,5 1,5 

9. Kerékpár-kezelési ismeretek 2. 

 A kerékpár magabiztos kezelése, irányítása: 
o kerékpár irányítása egy kézzel, 
o környezet megfigyelése (körülnézés, 

hátranézés) menet közben, 
o helyes váltóhasználat, 
o vészfékezés. 

Interaktív előadás 
Csoportos (6-12 fő) 
gyakorlat: a kerékpár-
ellenőrzéssel 
kapcsolatos 
gyakorlatok 

0,5 2,5 
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10. Kerékpár-kezelési ismeretek 3. 

 A kerékpár magabiztos kezelése, irányítása: 
o karjelzések, 
o akadályok kikerülése, 
o kanyarodás, 
o szlalomozás bóják között, 
o „kerékpár-szlalom”. 

Interaktív előadás 
Csoportos (6-12 fő) 
gyakorlat: a kerékpár-
ellenőrzéssel 
kapcsolatos 
gyakorlatok 

0,5 2,5 

11. Kerékpár-kezelési ismeretek 4. – játékok 

 Különböző, a tanulást segítő, a foglalkozások 
menetét lazító játékos feladatok 
ismertetése: 

o lassúsági verseny, 
o kiszorítósdi, 
o „kerékpár-szlalom”. 

 

Csoportos (6-12 fő) 
gyakorlat: kerékpáros 
játékok megismerése, 
gyakorlása 

0 1,5 

12. Túravezetési ismeretek – elmélet 1. 

 Térképismeret, tereptan 
o térképek fajtái, használatuk 

(papíralapú, elektronikus) 
o térképek jelei 
o domborzati viszonyok, mesterséges 

tereptárgyak 

Előadás 2 0 

13. Túravezetési ismeretek – elmélet 2. 

 Tájékozódás: 
o Iránymeghatározás, 

helymeghatározás. 
o Térképi és terepi mérések. 
o A térkép és a terep összevetése, a 

beforgatásos tájékozódás alapvető 
ismerete. 

o Az iránytű és laptájoló megismerése, 
használata, funkcióbeli különbségek 
feltárása, a fő és mellékvilágtájak 
meghatározására, ill. irányszög 
meghatározásra. 

Előadás 3 0 

14. Túravezetési ismeretek – elmélet 3. 

 Kerékpáros túravezetés 
o tervezés, szervezés, vezetés, egy- és 

többnapos túrák 
o túrafelszerelések 
o szükséges felszerelés 
o speciális felszerelések 

Előadás 3 0 
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o közlekedés (csoportosan, csomagos 
kerékpárral) 

15. Túravezetési ismeretek – gyakorlat 
 
 
 

Csoportos (6-12 fő) 
gyakorlat: az 
elméletben megtanult 
túravezetési ismeretek 
alkalmazása a 
gyakorlatban 

0 5 

 

Vizsga, ellenőrzés 
 
A BMO kerettanterv szerint 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.” 
 
A leírtak alapján javasoljuk a képzésen résztvevők számra is a fenti két vizsgafeladat elkészítését, 
bemutatását: 

1. A tanulók életkorának, fejlettségének és a BMO koncepciónak megfelelő, azt támogató 1-2 

szabadban gyakorolható (fejlesztő) játék leírása 2-3 oldalban. 

2. A tanulók életkorának, fejlettségének és a BMO koncepciónak megfelelő, azt támogató 

kétnapos (ökoturisztikai) kerékpáros túra komplex tervének összeállítása, a környék 

értékeinek bemutatása céljából. 

 
S ehhez jönnek még a kerékpáros jármód specifikumai. 
 
Ezek szerint a továbbképzésen elsajátított tudás a jelenléti oktatás zárásaként az alább javasolt 

elméleti és gyakorlati vizsga segítségével ellenőrizhető. 

1.) Az írásbeli vizsga tartalma: 

 kerékpárosokra vonatkozó KRESZ szabályok (teszt formájában); 

 a kerékpár kezelésére vonatkozó egyes gyakorlati feladatok leírása; 

 túraszervezési és –vezetési ismeretek. 

Értékelési szempontok: a KRESZ-szabályok esetében – mivel tesztet írnak – megfelelt vagy nem 

megfelelt minősítés van. A kerékpár kezelésére vonatkozóan a gyakorlati elemek logikai láncolatának 
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megfelelő vázolása, azon képességek, készségek megjelölése, amelyek fejlesztésére irányul egy-egy 

feladat. 

2.) Gyakorlati vizsga: a résztvevők egy komplex kerékpár-kezelési gyakorlatot mutatnak be. 

Értékelési szempontok: a feladat előzetes ismertetése szóban, annak hibátlan bemutatása technikai 

szempontból. 

Az e-képzés során elsajátított tudás egy komplex, a tanultak egészét átfogó gyakorlatias vizsgafeladat 

megoldásával ellenőrizhető. A vizsgafeladat egy kétnapos túra teljes körű megtervezése. 

A továbbképzés során indítható csoport javasolt létszáma minimum 6 fő, maximum 12 fő. (Tizenhárom 

fő felett csoportbontásra van szükség.) 
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 Tanulási, képzési segédanyagok      

 

a) Tankönyvek:  

 a releváns tantárgyi tartalmakat hordozó tankönyvek és földrajz atlaszok és segédtankönyvek 

 

b) Szakkönyvek, kéziratok: 

A közoktatás tartalmi szabályozásának rendszere Magyarországon, Országos Közoktatási Intézet, 

Budapest, 2003 

A pedagógiai rendszer, Fejlesztők és felhasználók kézikönyve, Educatio Társadalmi Szolgáltató 

Nonprofit Kft., 2012 

Abelovszky Tamás: BringaAkadémia - tanári kézikönyv. Kézirat. 2014 

Bánhidi Attila szerk.: Vándortáborozási kézikönyv, Mobilitás, 2004 

Bánhidi Attila szerk.: Zöld könyv a nonprofit, fenntartható ifjúsági turizmusért, Komárom Környéki Civil 

Társulás, 2010 

Biciklis praktikák. Felelős szerkesztő: Schváb Zoltán. NKH, 2013 

Buzek, Gerhard: A túlélés kézikönyve Sub Rosa Kiadó 1995 

Cornell: Kézenfogva gyermekekkel a természetben 

Dosek Ágoston szerk.: Erdők, hegyek sportjai, Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 1997 

Dr. Kós Károly: Mihez kezdjünk a természetben? Mezőgazdasági Kiadó 1985. 

Dr. Mónus András szerk.: Tudomány a Sportoló Nemzetért, Magyar Sporttudományi Társaság, 2007 

Dr. Tóth József – Varga János: Táborozási – turisztikai ABC 

Dr. Tóth József: Útmutató kirándulópedagógusoknak, FPI, 1995 

Dr. Varga Zoltán: Állatismeret, 1980 

Egri Kiss T.: Turista egészségtan, 1999 

Fésű J. Gy. – Dr. Nagy Mihály: Kultúra és fenntarthatóság, 2005 

Franklin, John: Cyclecraft. TSO, 200 

Fülep Teofil: A túravezetés mestersége, Holocén TE, 2004 

Garami L. – Garami L.: Zöld utakon, Védett természeti értékek kalauza, 1999 
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Gönczöl Enikő – Morvay Zsuzsanna (2012): Kerettanterv és helyi tanterv a gyakorlatban, Új Pedagógiai 

Szemle 2012/4 

Gönczöl Enikő – Vass Vilmos (2004): Az oktatási programok fejlesztése. A programfejlesztés helye, 

szerepe a tartalmi szabályozás rendszerében, Új Pedagógiai Szemle 2004/10. 

Gyöngyössy Péter (szerk.): Természetről a természetben 

Halász Gábor: Az iskolán kívül szerzett tudás elismerése: európai trendek, 2008 (In: 

http://halaszg.ofi.hu/download/Iskolan_kivul.htm, Letöltés dátuma: 2015. 03.14.) 

Hardi András: Tájékozódás, természetjárás, terepfutás I.-II.-III. 1995 

Kammerer Gábor szerk.: Tekeregj, Bringa Klub Egyesület, 1999 

Kelemen Zoltán: Ökoturizmus Magosfa KNÖA 2006 

Kerékpárosklub Kisokos. É.n. 

Könczey Réka – S. Nagy Andrea: Zöldköznapi kalauz, 1997. 

Lohri – Schwyter: Találkozzunk az erdőben – Erdőpedagógia, 2002. 

McNab, Chris: Túlélés a természetben, 2003 

Mester Zsolt: Környezetismereti táborok, túrák, terepmunkák, 1998 

Németh Imre – Némethné Katona Judit: Zöld Kalandra fel I–II. 2002 

Németh Imre szerk.: Túravezetői ismeretek, Magyar Természetbarát Szövetség, 2010 

Németh Imre: Zöld kalandra fel I-II. NISZKA, 1995. és 1997. 

Pálmai Vencel szerk.: Túravezetők általános ismeretei, MTSZ, 1999 

Pannon Enciklopédia (idevágó kötetei), 2000 

Peter Konopka: A kerékpározás örömei, Magyar Honvédség 1997 

Simon – Seregélyes: Növényismeret, 1997. 

Szentendrey Géza: Terepmegfigyelési füzet 

Turizmus Zrt.: Magyarország, Nemzeti Parkok 2010 

Watkins, D. – Dalal, M.: Kempingezés, túrázás, 1990 

 
c) Folyóiratok: 

 Földgömb: földrajzi túraleírások 
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 HTM: Hegyi sport és Turista Magazin, ország ismereti cikkek 

 MT: Magyar Turista, a Kárpát-medence turizmusa 

 TM: Turista Magazin, a jármódok hazai túralehetőségei 

 

d) Internet honlapok és címek: 

http://www.erdojarojatek.hu 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/hireink/bejarhato_magyarorszag 

mme.hu/ pedagogia-környezetineveles.html v. /letoltheto-anyagok.html 

www.mkne.hu 

www.mme.hu 

www.nemzetiparkok.hu 

www.termeszetjaro.hu 

www.turistamagazin.hu 

e) CD:  

Erdei Iskola Alapítvány: A fák világa, 2001 

Horváth – Horváth - Lorászkó: A Kerek-tó világa, 2003 

KGI: Ökoturizmus, 2003 

Pannon Enciklopédia kötetei, 2000 

f) DVD: 

Gyenes Károly: Kerékpáron és gyalog I-V. 2007-8. (Alföldi Kék Túra) 

Kocsis Tibor: A meghódított Kárpát-medence, 1999 

Rockenbauer Pál: …és még egymillió lépés I-V. (Dél-Dunántúli Kék Túra), 2007 

Rockenbauer Pál: Másfélmillió lépés Magyarországon I-III. (Országos Kék Túra),1979  

Török Zoltán: Vad Magyarország, 2011 

http://www.erdojarojatek.hu/
http://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/hireink/bejarhato_magyarorszag
http://www.nemzetiparkok.hu/
http://www.termeszetjaro.hu/
http://www.turistamagazin.hu/

