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1 A Bejárható Magyarország Program (BMo) 
 

Az Oktatásfejlesztő és Kutató Intézet (OFI) a TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 azonosító számú, „A 

köznevelési reformok operatív megvalósítása” kiemelt projekt keretében, mint ajánlatkérő „Kutatás-

fejlesztési feladatok megvalósítása a Bejárható Magyarország Kerettanterv implementációjához 

kapcsolódóan, annak bevezetéséhez, helyi alkalmazásához vízi jármód fókusszal” tárgyú beszerzést 

indított kutatás-fejlesztési feladat elvégzésére. 

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

pályázó a kutatás-fejlesztés folyamatában vállalta mindazokat a részfeladatokat (tervezés, kutatási 

feladatok beazonosítása és módszertanának kidolgozása, tartalomfejlesztés, módszertani fejlesztés, a 

fejlesztések iskolai környezetben való kipróbálása, pedagógus-továbbképzési program tervezése, és 

annak pilotja, valamint összegző kutatási-fejlesztési jelentés készítése), melyek az eredmények 

részeit képezik. 

 

A Bejárható Magyarország Program, illetve Keretprogram első ízben a Magyary Program, 12.0 

közigazgatási fejlesztési stratégiában jelent meg (2012).  A BMo önmagában egy több ágazatot érintő 

és konkrét tevékenység- és feladatrendszerrel rendelkező program. 

A Bejárható Magyarország Program lényege, hogy az állam az iskolarendszer fejlesztésén keresztül 

kiemelt módon támogatja Magyarország lakosságát abban, hogy be tudják a természetet és általában 

az egész országot járni.  Kiemelt célként jelenik meg, hogy erre széles körben, különböző hatásos 

oktatási és nevelési eszközökkel és módszerekkel, valamint kiváló feltételekkel legyen lehetőség a 

programban nevesített jármódokban.  

 

A program egyik fő célja az egészséges életmódra nevelés, a haza szeretetére nevelés, a hazai 

természeti és épített környezet, benne kulturális kincseink megismertetése a természetjárás 

jármódjainak gyakorlása révén.  Lényeges szempont, hogy az oktatás-nevelés által a felnövekvő 

generációkat meg kell tanítani a természet ismeretére, tiszteletére, emellett a különböző túrázási 

formákhoz szükséges önismeretre és emellett számos készségre, képességre is.  A BMo egyik 

legfontosabb eleme a közvetlen élményre épülő és személyes tapasztalatot magában foglaló 

természet- és honismeret, mely egy gyakorlatias oktatási-nevelési folyamat segítségével fejleszti a 

személyiséget és a közösséget. 

 

A programban célként jelenik meg, hogy a program, a hozzá kapcsolódó tevékenységek és 

szolgáltatások a lehető legtöbb köznevelési intézményben váljanak ismertté és épüljenek be az iskola 

és a környezet szokásrendszerébe.  Ennek oka, hogy a fiatalok (iskolások) által lehet a 

leghatékonyabban a családok és a közösségek életébe új információkat és szemléletet eljuttatni.  

Hasonlóan, az is megfogalmazásra került, hogy a legkülönbözőbb kommunikációs csatornákon és 

programokon keresztül kerüljenek széleskörben népszerűsítésre.  Ezáltal elvárható, hogy a 

köznevelés rendszerében a szolgáltatást igénybe vevő diákokon keresztül a program 

céljai és lehetőségei eljussanak minél több célcsoporthoz és a különböző 

korcsoportokhoz, hogy ők is aktív részeseivé váljanak a BMo-nak.  Fontos, 

hogy a diákokon keresztül a felnőttek és az idősebb generációk is 

lehetőséget kapjanak erre a különleges lehetőségre.  
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A Bejárható Magyarország kerettanterv bevezetése lehetőséget biztosít a műveltségterületek, a 

nevelési célok, kulcskompetenciák komplex értelmezésére és fejlesztésére az interdiszciplinaritás 

alapelvének érvényesítésével. A tantervi implementáció során fontos az elméleti, gyakorlati tudás 

összhangjának megteremtése. Lényeges a vízi foglalkozások megtartásához szükséges kompetenciák, 

tudástartalmak és gyakorlat meghatározása, annak vizsgálata, ezek a tudások milyen körülmények 

között sajátíthatók el és alkalmazhatók. 

Mindemellett a BMo kerettanterv célrendszere szoros összefüggésben van a Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és sport területén kitűzött céljaival; megfelelő feltételek, szakszerű körülmények esetén a 

BMo lehetőséget teremthet új oktatásszervezési formákkal a heti két testnevelés óra „kiváltására”, a 

két követelményrendszer hatékony összekapcsolására.  
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1.1 A BMo és a NAT 
 

Kiemelt jelentőséggel bír a Bejárható Magyarország Program nevesítése a Nemzeti Alaptantervben, 

ugyanis a BMo beépült a 2013-as Nemzeti Alaptantervbe, mint szabadon választható kerettanterv.  A 

kerettantervek kereteit az egyes köznevelési intézmények pedagógiai programjai, illetve helyi 

tantervei valósítják meg.  Így a helyi programokban, helyi tantervek, helyi tantárgyi tanmenetek 

kerülnek megalapításra a helyi közösség és ezen keresztül természetesen a közösség és a tágabb 

társadalom fejlesztése érdekében.  Ezekben a helyi programokban jelentőséget kapnak a különböző 

tantárgyi modulok, a témahetek, a tanításon kívüli oktatási-nevelési elfoglaltság, illetve outdoor 

filozófiának a hangsúlyos megjelenése.   

 

A Bejárható Magyarország tantárgy kiegészíti és egyúttal összeköti a meglévő tartalmakat a 

testnevelés, a természetismeret, a biológia, a földrajz, és ezek mellett a még azok az ide vonatkozó 

tantárgyi tartalmak keretében, melyek órarendi keretekben nem vagy alig valósíthatók meg.  

Emellett a tantárgy olyan eddig nem alkalmazott lehetőséget biztosít az iskoláknak, melyen keresztül 

lehetővé teszi hazánk természeti kincseinek élményszerű megismerését a szabadban eltöltött 

csoportos és aktív tevékenységeken keresztül.   

 

A szabad órakeret terhére tervezhető ismeretkörök körében jelenik meg a Bejárható Magyarország 

nevű kerettanterv a hozzá kapcsolódó ismeretekkel, tapasztalatokkal és programokkal.   

A Bejárható Magyarország kerettanterv bevezetése olyan újszerű szakmai koncepciót mutat, melyre 

jellemzők az újszerű és tanulóközpontú 

 szervezési és foglalkoztatási formák, 

 módszertani fejlesztések, 

 tartalmi fejlesztések, 

 kreatív gondolkodás, 

 pedagógiai kutató tevékenységek, és 

 innovációs gondolkodás. 

 

A BMo program egyik fő feladata, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a természet és a 

természetben űzhető tevékenységek iránt.  Emellett fontos célja a programnak, hogy kialakítsa a 

fiatalokban és rajtuk keresztül a környezetükben élők igényét olyan pozitív és megerősítő értékek 

mentén szervezett, felelősségteljes, természetben megvalósuló és környezetbarát szabadidős 

tevékenység végzésére, amely során kiemelkedő szerepet kap a fizikai aktivitás és az természettel 

kapcsolatos ismeretek feldolgozása és alkalmazására.   

A program felkészíti a tanulókat a különböző biztonságos és élményszerű természetben űzhető 

tevékenységekre, melyekben az ismeretek megismerése és gyakorlati alkalmazása segítségével 

nyitottságot alakít ki a természettudatosság különböző módon való végzésére és megismerteti 

hazánk természeti kincseit és nemzeti értékeit.  A terepen zajló foglalkozások és 

gyakorlatok a program módszer- és eszköztárának szerves részei, valamint 

lehetőséget adnak a természetjárás különböző formáinak és 

jármódjainak oktatási és nevelési hatásainak tervezésére. 
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Összefoglalva, a Bejárható Magyarország program fő célja a természet ökoturisztikai, a fenntartható 

természeti és társadalmi szemléletű bemutatása és természetesen a természetjárás különböző 

jármódjainak népszerűsítése.  A BMo így a komplex ismeretanyagával és nevelési hatásaival 

hozzájárul a NAT köznevelési feladatainak megvalósításához és a kiemelt nevelési célok eléréshez. 

 

1.2 A Bejárható Magyarország vízi orientációja 
 

Hasonlóan a többi jármódhoz, a vízi jármód szükségessége mellett szól, hogy 

 az iskolán kívül, de iskolai közösség által erősíti meg az egészséges és aktív életmódra nevelést a 

természetben,  

 szorosan kapcsolódik az iskolai oktató-nevelő munka számos területéhez,  

 komplexen értelmezi és valósítja meg a környezettudatosságot, természetvédelmet és 

fenntarthatóságot, 

 lehetővé teszi az élményszerű és szervezett fizikailag aktív tevékenység természetben 

megvalósuló különböző formáit (folyók és tavak),  

 biztosítja hazánk természeti és kulturális örökségének megismerését és megóvását,  

 elősegíti a hazai turizmus népszerűsítését. 

 

A Bejárható Magyarország kerettanterv vízi jármód változatának fejlesztése egyedi és különleges 

eljárást igényel több szempontból is.  A biztonság tekintetében a vízi jármód kiemelten kapcsolandó 

össze az iskolai úszásoktatással és a mindennapos testnevelés tartalmi jegyeivel is.  

 

A köznevelés intézmények szerepe a(z)  

 úszásoktatás tekintetében jelentősnek mondható, ugyanakkor ez elsősorban azokra az 

intézményekre vonatkozik, ahol van fedett uszoda a környezetben, 

 egyéb vízi sportok tekintetében nem nevezhető jelentősnek (aktívnak), 

 folyóink, tavaink ilyen kihasználása tekintetben alig mutatkozik jó gyakorlat. 

 mindennapos testnevelés összekapcsolása vízi jármód előkészítésében vagy az ehhez kapcsolódó 

képességek fejlesztésében ezidáig nem markáns. 

 

A tanulók számára lényeges nevelési elv, hogy a tanterem adta lehetőségek mellett, illetve helyett 

hangsúlyosan jelenjen meg a saját tapasztalat és tevékenység szerepe természettel, konkrétabban a 

tavakkal és folyókkal.  Az erre való felkészítés folyamata kiemelésre méltó, ugyanis vízen szervezett 

programoknak nem csak élményszerűnek, hanem maximálisan biztonságosnak kell lenniük.   

A vízbiztonság megszerzésére (úszni tudás) az iskolai oktatási-nevelési folyamat része, túlnyomó 

többségében ez a pedagógusok feladataként jelenik meg. 

A Bejárható Magyarország vízi orientációs kerettantervi változata újszerű módszerekkel és 

eszközökkel megtöltött, illetve innovációs gondolkodással és ehhez kapcsolódó 

tevékenységgel.  A BMo programra emellett jellemző a megváltozott iskolai 

idő felhasználása, a szabadon, illetve kötelezően felhasználható 

órakeret, valamint a tanítási idő és a tanításon kívüli idő egységes 
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szemléletéből következő jó gyakorlatok megjelenésével. 

 

 

1.3 Képzési cél 
 

Fő célként jelenik meg, hogy a tanulókban és környezetükben kialakul az 

 érdeklődés és igény a szabadidőnek a szabadban és fizikailag aktívan és biztonságosan történő 

eltöltésére,  

 a szabadidős tevékenységek, kiemelten a vízi jármódok különböző változatainak megismerése és 

gyakorlati alkalmazására, és 

 a vízi jármódok által nyújtott élmények és tapasztalatok megszerettetésére és szokásjellegű 

használatára. 

 

Elvárható, hogy a tanterv megvalósítása végén a fiatalok 

 tudatosan alkalmazzák ismereteiket és tapasztalataikat a vízi jármódra használatára való 

felkészülés, az úti cél, túraterv, és a program megválasztása és megszervezése tekintetében.  

 ismerik a vízi jármódok főbb útvonalait és ezeken az útvonalakon található főbb 

nevezetességeket,  

 ismeretekkel rendelkeznek az adott terület (nép)hagyományairól és kulturális szokásaikról 

(Kárpát-medence és Magyarország vízi területei), 

 ismerettel rendelkeznek a tavak és folyók környezetében lévő természeti és épített kincseikről,  

 megismerik és megértik, hogy a vízi turizmus milyen pozitív nevelési, pszichés, szociális és 

társadalmi-gazdasági hasznossággal bír a szűkebb és a tágabb közösség számára, 

 megismerik és megértik a környezetkímélő, aktív vízi jármódok hasznosságát, 

 gyakorlati ismereteket szereznek a különböző jármódok kapcsolatáról és a hozzájuk kapcsolódó 

eszközök, szerszámok használatáról, 

 gyakorlatias tudással rendelkezzenek az időjárási előrejelzések és megfigyelések, a légköri 

változások tudatos alkalmazásában, 

 ismerjék az egészséget védő és a biztonságot jelentő ruházat, felszerelés és gyakorlati praktikák 

területeit, 

 biztosan alkalmazzák a baleset-megelőzés elvi és gyakorlati ismereteit, illetve a segítségnyújtást. 

 

Az előző oktatási célok mellett kiemelésre érdemes az olyan nevelési-fejlesztési célok elérése, mint 

a(z) 

 természet tisztelete és szeretete megerősödjön, 

 természet egyre inkább felfedezésre váró ismeret- és élményforrássá váljon, 

 természeti és társadalmi értékek védelmének igénye megerősödjön, 

 a környezet és az ország vízi életének aktív megismerésére, környezetünk 

és hazánk értékeinek befogadására és megóvására, 

 környezettudatosságra, környezeti fenntarthatóság és egészséges 

életmódra nevelés, 
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 igény mutatkozik az ország alternatív módon történő felfedezésére, 

 esztétikai tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése a vízi jármódok tekintetében, 

 kezdeményezőképesség, közösségi aktivitás fejlesztése,  

 önállóság és kreativitás fejlesztése, 

 tájékozódási képesség fejlesztése (térkép és tájoló használata), 

 felelősség az egészséges és tudatos életmód és szokásrendszer területein. 

 

Mivel a program a pedagógusnak és a tanulónak is az eddig megszokott iskolai létesítményektől, 

tanteremtől, de még a sportlétesítményektől is jelentősen különbözik, így a tudatos felkészülés 

minden résztvevőnél nagyon fontos.  Az eddig megszokott kényelmi közegtől, illetve az otthoni 

környezettől, az úgynevezett komfortzónától eltérően jelennek meg az időjárás, a természeti erők és 

eszközök, a higiéné, valamint a fizikai aktivitás egyéni-csoportos jellege is.  Ehhez idejekorán érdemes 

elkezdeni az értelmi, érzelmi, de a motoros felkészülést is, melyben a természet megismerése 

jelentős szerepet kap.  

 

 

Mindezek alapján a vízi jármód közben is lényeges szerepet kap: 

 alapos tervezés (célok), 

o értelmi területeken, 

o érzelmi területeken, 

o szociális területeken,  

o pszichomotoros területeken, 

 tudatos és aktív gondolkodás és cselekvés minden résztvevőtől, 

 kreativitás megerősítése, alternatív tervek és gondolkodás fejlesztése, 

 különböző módszerek és eszközök szerepének átgondolása a nevelés és oktatás területein, 

 elméleti tudás és gyakorlati tudás kapcsolata, 

 egészséges életmód kialakítása, 

 ITC használata a helynek és lehetőségeknek megfelelően. 
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1.4 Szereplők és fejlesztendő kompetenciák 
 

1.4.1 Kinek szól a képzés? 

 

A korábbiakból egyértelmű, hogy a BMo program kiegészíti azokat az iskola tantárgyi ismereteket 

(testnevelés, természetismeret, biológia, földrajz, stb.) olyan korszerű, gyakorlatias és egymáshoz 

kapcsolódó élményszerű tartalmakkal, melyek az órarendi keretekben nem vagy csak nehezen 

valósíthatók meg.  A vízi természet adta lehetőségeket figyelembe véve a tantárgy komplexen és 

hatékonyan segíti a természeti kincseink tapasztalati úton való megismerését, a kreativitást és ez 

erre épülő gyakorlatias tudást a víz közelében eltöltött csoportos tevékenységeken keresztül.  

A komplex megközelítés elősegítése érdekében elsősorban a testnevelés, természetismeret, biológia 

és földrajz szakos pedagógusok alkalmasak a képzésre és a képzés elvégzése után a tantárgy 

vezetésére, oktatására.  Mivel az ismeretek nagyfokú komplexitása jelentős, az érdeklődő 

pedagógusoknak a végzettséggel szemben a meglévő tudásuk és tapasztalatuk szintézisére és az új 

szemléletre kell alkalmasnak és nyitottnak lennie.  Vagyis a képzés és az erre épülő oktatói-nevelői 

tevékenység tekintetében a természettel és a környezetünkkel kapcsolatos tapasztalat, pozitív 

szemlélet és az innovatív gondolkodás szerepe fontosabb, mint a tanári szakképesítésé.  Ha ezeknek a 

kritériumnak olyan pedagógusok is megfelelnek, akik nem az említett tantárgyi ismereteket tanítják, 

természetesen ők is alkalmasnak tekinthetők.   

 

Összegezve: 

Minimális követelmény a pedagógustól:  

 Pedagógusi végzettség 

 Széleskörű pedagógiai módszertani kulturáltság a következő területeken 

o tanórai és tanórán kívüli programok 

o különböző szervezeti keretek, módszerek és eszközök 

o alternatív keretek között való oktatás-nevelés 

 Tapasztalat a tantárgyközi és kereszttantervi programokban, projektekben 

 Pozitív szemlélet és értékrend a  

o vízi jármódok felé 

o fizikailag aktív életmód felé 

o közösségépítés és fejlesztés felé 

 Elméleti és gyakorlati tapasztalat a következő területekkel kapcsolatosan: 

o környezetismeret 

o környezeti neveléssel 

o természetismerettel 

o vízi jártassággal  

 

Előny: tapasztalat a szervezésben és vezetésben a következő területeken 

 honismeret és túraszakkör  

 vízitáborok  
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 táborok (turisztikai, vándor-, stb.) 

 

Kizáró ok, ha a pedagógus nem tud úszni és nem ismeri a vízből mentés és a baleset segítségnyújtás 

gyakorlatát.  

 

 

1.4.2 A képzés végére, a következő főbb ismeretekkel kell rendelkezni a résztvevőknek:  

 

a. ismerjék a(z) 

 Bejárható Magyarország Program céljait és feladatait, 

 BMo vízi jármódhoz kapcsolódó kerettantervet és a tematikát,  

 a vízi járművekre vonatkozó szabályozást, 

 a vízi járművek kezelését, 

 hazánk vízi útjainak jellegzetességét, 

 a vízi jármód kapcsolódási pontjait a természetjáráshoz, lovagláshoz, 

kerékpározáshoz, 

 túrákhoz kapcsolódó tevékenységek tervezését, szervezését és értékelését. 

 

b. legyenek képesek 

 a vízi jármódhoz kapcsolódó ismerteket gyakorlatiasan és élményszerűen bemutatni, 

 helyesen alkalmazni a vízi járművekre vonatkozó szabályokat, 

 a vízi jármód közlekedési egységeit magabiztosan és biztonságosan kezelni és 

vezetni, 

 átadni a vízi jármódhoz kötődő pozitív értékrendet és hozzáállást, 

 maximális biztonságot és balesetmentességet biztosítani minden résztvevő számára, 

 élményszerű és biztonságos csoportos túrákat megtervezni és végrehajtani. 

 

c. rendelkezzenek a következő attitűdökkel 

 rugalmas tanári szerepmodell, 

 nyitottság az újra, 

 felkészülés az eltérő módszerekre, eszközökre, 

 felkészülés a módosult tanár-diák kapcsolatra, 

 pozitív hozzáállás a komplex feladatokhoz és tevékenységekhez, 

 igény a tanulók megismerésére, sajátosságok figyelembe vétele, 

 proaktív konfliktuskezelés és probléma megoldás. 

 

Mindezek által a képzés végére a résztvevők képesek lesznek a tanulók következő 

célkompetenciáinak megvalósítására: 

 figyelem és koncentráció, 

 információgyűjtés, -csoportosítás és –rangsorolás, 

 téri tájékozódó képesség és térérzékelés fejlesztése, 



      
      

12 

 

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

 célmeghatározás, tervezés, tevékenységek és az értékelés folyamatának alkalmazása, 

 szabályismeret és szabálykövetés,  

 felelősségtudat, 

 információs és kommunikációs technikák és módszerek megfelelő alkalmazása, 

 önálló és kooperatív tanulás, partnerség, 

 tevékenység-központúság, 

 vízbiztonság és  

 kondicionális és koordinációs képességek. 

 

 

1.4.3 Milyen intézményi háttér szükséges mindehhez? 

 

A program iskolai megvalósításának sikere nagyban függ attól, hogy az iskolát alkotó szereplők 

hogyan állnak hozzá, mennyire tekintik fontos területnek.  Így a fenntartó, az intézmény vezetése, az 

iskola kollektívája, a szülők és a tanulók mind lényeges szereplők, az ismeretük, nézetük, elvárásaik, 

érdekeik és szükségleteik mind jelentős hatással vannak a BMo sikerére.  A következő elvárások 

mutatkoznak jelentősnek ebben a tekintetben: 

 mennyire támogatják a BMo-t általánosan, 

 hogyan állnak az innovációhoz általánosan, 

 hogyan viszonyulnak az adott vízo jármód tantárgyi programhoz, 

 hogyan viszonyulnak az újszerű módszerekhez és eszközökhöz, 

 mennyire fogadják el a tanórán kívüli tevékenységet, mint az oktató-nevelő munka fontos részét, 

 mennyire találnak megfelelő pedagógust a tevékenységre, 

 van-e elegendő forrás a programra, 

 

 

1.5 Fejlesztendő kompetenciák 
 

1.5.1 Pedagógusok elvárt kompetenciái 

 

A pedagóguskompetenciák a tudásnak, az attitűdöknek és a képességeknek olyan összességét 

jelentik, amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra, hogy tevékenységüket, pedagógiai 

feladataikat eredményesen elláthassák.  A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint ide tartoznak:  

 Szakmai feladatok, szaktudományos és szaktárgyi, tantervi tudás: a vízi jártasság, vízi jármok 

területein 

o alapos tudással rendelkezik,  

o rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és 

szakmódszertani tudással, 

o fogalomhasználata pontos, 
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o kihasználja a tananyag kínálta kapcsolódási lehetőségeket, 

o képes építeni a tanulók előzetes és más forrásokból szerzett tudására, 

o ismeri megfelelően használja az oktatási eszközöket,  

o változatos oktatási módszereket alkalmaz, 

o tanítványait önálló gondolkodásra és a tanultak gyakorlati alkalmazására készíti fel, 

 

 Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

o a célok tudatosításából indul ki, 

o a célok meghatározásához figyelembe veszi a kerettantervi előírásokat, 

o pedagógiai munkáját tematikus egységekre bontva megtervezi, 

o figyelembe a pedagógiai folyamatban a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, 

motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit és korlátait, 

o az oktatást a céloknak megfelelően, logikusan építi fel, 

o a tanulók tevékenységét tartja szem előtt,  

o használja a szociális tanulásban (kooperatív tanulás) rejlő lehetőségeket, 

o alkalmazza a differenciálás elvét, 

o tudatosan törekszik a tanulók motiválására, 

o tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, változatos módszereket és 

eszközöket, 

o terveit felülvizsgálja és ahol szükséges, módosít. 

 

 A tanulás támogatása: mind az elméleti és mind a gyakorlati tudás tekintetében 

o épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket, 

o figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén változtatni 

előzetes tervein, 

o pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört alakít ki,  

o a tanulást támogató környezetet teremt, 

o felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget 

kínál számukra, 

o tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés igényét. 

 

 A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, az oktatáshoz 

szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

o munkájában a nevelést és az oktatást egységben kezeli, 

o a tanulók sajátosságainak megfelelő módszerekkel, sokoldalúan fejleszti,  

o minden oktatási folyamatban figyel az egyéni szükségletekre és igényeire, 

o az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési 

célokat egységben kezeli. 

 

 A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 

sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 
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o az oktatási folyamatban harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt, 

o a tanulókat egymás elfogadására, tiszteletére neveli, 

o figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve társadalmi 

háttéréből adódó sajátosságokat, 

o a közösségfejlesztés és az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz, 

o konfliktusok megelőzésére törekszik,  

o a tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi,  

o értékközvetítő tevékenysége tudatos, 

 

 Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

o jól ismeri a BMo vízi jármok tantervi követelményeit, és képes a követelményeket 

pontosan körülhatárolni és következetesen alkalmazni, 

o a céloknak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző 

értékelési módszereket, eszközöket, 

o a tantárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket használ, 

o folyamatosan törekszik a visszajelzésre, 

o visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, melyekkel a tanulók fejlődését segíti, 

o olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik a tanulók 

önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését. 

 

 Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

o nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető és a kollégák visszajelzéseire, akikkel 

együttműködik, 

o tevékenységei során a feladatokat, problémáit önállóan kezeli,  

o a tanuláshoz megfelelő hatékony kommunikációs teret alakít ki, 

o munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál, 

o tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. 

 

 Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

o tisztában van szakmai felkészültségével, 

o képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz, 

o pedagógiai kommunikációját és gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti, 

o rendszeresen tájékozódik a legújabb eredményekről, a továbbképzi magát, 

o új módszereket alkalmaz munkájában,  

o szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is, 

o részt vesz intézményi innovációban,  

 

Az egyes kompetenciák nem egymástól függetlenül és elszigetelten jelennek meg a pedagógiai 

tevékenységében, hanem integráltan.  A pedagógus tudása ismeretbeli, attitűdbeli és 

képességbeli komponensekből szerveződik. 

 

 



      
      

15 

 

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

1.5.2 A tanulók fejlesztése 

 

A tanulók oldaláról a kiemelt fejlesztési területek, melyre hangsúlyosan oda kell figyelni.  A tanulók 

tervezett tevékenységei során kiemelésre és megerősítésre érdemes: a(z) 

 testi és lelki egészségre nevelés: egészségesebb egyén, közösség és társadalom, 

 honismereti nevelés: a tanulók megismerik a környezetüket és az országot, 

 hazafias nevelés: hazai tájhoz, a magyar néphez, múltunkhoz és jelenünkhöz való kötődés, 

 környezetvédelem és a környezettudatosság,  

 fenntarthatóság és fenntartható fejlődés,  

 élményszerű tanulás, 

 felelősségvállalás magunkért és másokért, 

 személyiségfejődés és szocializáció, 

 társas kultúra és közösségfejlesztés: kooperációra való képesség, 

 erkölcsi és etikai nevelés 

 tanulás tanítására nevelés: ismeretszerzés, ismeretfeldolgozás 

 

A NAT által preferált kulcskompetenciák szinte mindegyike kiválóan fejleszthető a Bejárható 

Magyarország tantárgy által.  Az oktatás neveléshez szükséges kompetenciák rendszere, az 

alapkompetenciák fejlesztése tekintetében: 

 a tanulók személyiségfejlesztése, 

 a tanulók közösségfejlesztése, közösségi értékek, 

 szaktárgyi és tantervi tudás fejlesztése, 

 a tanulási folyamat irányítása és megszervezése, 

 értékelési formák, módszerek és eszközök meghatározása,  

 szakmai együttműködés és kommunikáció, 

 elkötelezettség és felelősségvállalás. 

 

Mindezekhez a pedagógusoknak a következőket kell biztosítani az oktatási-nevelési folyamatban: 

 Az iskolához való kötődés és a pozitív érzelmi viszony kialakítása és biztosítása elősegíti a 

hatékonyabb tanulást, 

 Aktív és pozitív légkör megteremtése már a tervezés során, 

 A tanulók motivációjának fenntartása a folyamat egészében: 

o tanulók megismerése, 

o közös célmeghatározás, 

o pozitív és szorongásmentes légkör kialakítása, 

o döntési és felelősségi viszonyok megbeszélése a folyamat elején, 

o érdeklődés fenntartása változatos módszerekkel és eszközökkel, 

o tevékenységorientált program, 

o élményorientált és inspiráló elmélet és gyakorlat kapcsolata, 

o humor alkalmazása, 
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 alkalmazkodás az előképzettséghez, igényekhez és tapasztalatokhoz 

 

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. 

 

A kulcskompetenciák területeit figyelembe véve a BMo a következő jellemző jegyekkel bír. 

1. Anyanyelvi kommunikáció:  

a. Különböző kommunikációs technikákat alkalmaz, 

b. megérti a különböző ismeretterjesztő szövegeket, 

c. szabatos a szókincse, 

d. képes különböző forrásokból információt szerezni és átadni, 

 

2. Idegen nyelvi kommunikáció:  

a. az idegen nyelvet képes felhasználni, 

b. megérti az információkat, 

c. egyszerű szöveget tud alkotni az érdeklődési körébe tartozó témában, 

 

3. Matematikai kompetencia:  

a. használja a különböző számításokat a tények feltárásában,  

b. össze tudja kapcsolni a matematika gondolkodás és elemzési módszereit a BMo 

tananyagával, 

 

4. Természettudományos és technikai kompetencia:  

a. képes magyarázni a természet jelenségeit, különlegesen a vízi természetre 

vonatkoztatva, 

b. képes gyakorlatban alkalmazni természettudományos és technikai műveltségét, 

c. a fenntarthatóságot szem előtt tartva végzi tevékenységet,  

d. környezettudatosan cselekszik,  

 

5. Digitális kompetencia:  

a. képes a különböző digitális eszközök megfelelő használatára különböző körülmények 

között, 

 

6. Szociális és állampolgári kompetencia:  

a. tanuló nyitott a személyek közötti párbeszédre, 

b. helyes döntéseket hoz, mely a közösségre pozitív hatással van,  

c. ad és elfogad segítséget konfliktushelyzetekben, 

d. képes a stressz megfelelő kezelésére, 

e. érzékeny a közösséget érintő problémák iránt,  

f. nemzeti identitástudata, kötődik a hazához,  
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7. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia:  

a. együttműködik társaival, 

b. az információkat megosztja, 

c. nyitott és érdeklődő az új iránt, 

d. reális a tevékenységeiben,  

e. vállalja a kockázatok következményeit, 

f. problémamegoldó tevékenységet folytat, 

g. kreativitás és az innováció jellemzi, 

 

8. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség:  

a. értékeli a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élményeit, 

b. tudatosul benne a kulturális örökség jelentősége, 

c. felismeri a kulturális sokféleséget,  

 

9. A hatékony, önálló tanulás:  

a. hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel rendelkezik, 

b. a figyelmét képes összpontosítani,  

c. képes saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt,  

d. pozitív a tanulás iránti attitűdje  

e. ismeri és érti saját tanulási stratégiáit,  

f. felismeri tanulási szükségleteit és lehetőségeit,  
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2. A pedagógiai koncepció és programterv megalapozása 
 

A pedagógiai koncepció a pedagógiai rendszer fejlesztésének indokait, céljait, alapvető elveit, 

alkalmazásának helyét és módját kifejtő dokumentum. 

A pedagógiai koncepció tehát (FALUS és mtsai., 2012): 

• kifejti a pedagógiai rendszer céljait (kompetenciaalapú képzés esetén a kifejlesztendő 

kompetenciákat) és e célok kiválasztásának és megfogalmazásának szempontjait; 

 

• bemutatja a rendszer fejlesztésének elvi alapjait, beleértve a fejlesztők pedagógiai 

szemléletmódját, a követett pedagógiai és pszichológiai, szaktudományos és módszertani 

elveket; 

 

• felvázolja a pedagógiai rendszer helyét, szerepét a képzés egész rendszerében, 

meghatározza a tanulói célcsoportot, a pedagógusoktól elvárt felkészültséget és az alkalmazó 

iskolával szembeni elvárásokat; 

 

• indokolja a rendszer keretében kidolgozott taneszközök célszerűségét és alkalmazásuk 

módszereinek sajátosságait; 

 

• megjelöli a rendszer folyamatos alkalmazásának és minőségbiztosításának feltételeit: a 

pedagógusok felkészítésének, szakmai fejlődésének, folyamatos támogatásának,valamint a 

rendszer értékelésének előírt formáit. 

 

A pedagógiai koncepció alapján a megvalósítás nevelési-oktatási program (NOP) 

létrehozásával, megalkotásával történhet. 

 

A nevelési-oktatási programot a Kormány 110/2012. (VI.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 6. § alapján tekinthetjük át: 

 (1) A nevelési-oktatási program a nevelés-oktatás megtervezését-megszervezését segítő, a 

Nat-ban és egy adott kerettantervben kitűzött nevelési-oktatási célok elérését, tartalmi 

elemek feldolgozását lehetővé tévő, egy adott pedagógiai koncepció alapján kidolgozott hét 

elemű rendszer, amely minimálisan egy-egy tantárgyra, egy vagy több műveltségi területre, 

vagy pedagógiai szakaszra terjed ki. 

 

(2) A nevelési-oktatási program részei: 

a) a pedagógiai koncepció, amely a pedagógiai rendszer fejlesztésének indokait, 

céljait, alkalmazásának helyét és módját kifejtő dokumentum, mely 

összefoglalja, elméletileg megalapozza azokat a pedagógiai 

elveket, amelyeken a program alapul; 
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b) a tanulási-tanítási program, amely olyan pedagógiai terv, amely a koncepció 

szellemében kifejti a rendszer célját, követelményeit, tartalmát, a tanulási folyamat 

időkereteit, javasolt módszereit és eszközeit, a felhasználható szervezési módokat, 

utal továbbá az értékelés módjára és eszközeire; 

c) a tanítási-tanulási egységek leírása, a tanulás-tanítási programot alkotó elemek 

részletes kifejtése; 

d) eszközök, amelyek információhordozók és feladathordozók, és lehetővé teszik a 

tervezett tevékenységek megvalósítását, egymással szigorúan – formálisan és 

tartalmilag is – összehangoltan, támogatják a kitűzött célok elérését; 

 

e) az értékelés és eszközei, amelyek illeszkednek az a)–d) pontokban leírtakhoz, 

elősegítik a tanulói teljesítmények, a tanulói fejlődés ellenőrzését és értékelését, az 

elért tudásszint mérését; 

 

f) célzottan fejlesztett továbbképzési programok, amelyek során felkészítik a 

pedagógusokat a konkrét program alkalmazására; 

 

g) támogatás, tanácsadás, szakmai fórumok, a program karbantartása. 

 

(3) Nevelési-oktatási programok az alapfokú és középfokú oktatás bármely területén, 

bármely pedagógiai szakaszban használhatók.” 

 

A köznevelési intézményekben a helyi szintű nevelési-oktatási folyamat  a pedagógiai 

programon keresztül valósul meg. 

 

Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 

Az iskola nevelési programját 

Az iskola helyi tantervét 

Amennyiben az iskola egésznapos iskolaként működik a jóváhagyott egyedi oktatási-nevelési 

programját 

Az iskola valamennyi évfolyamát átfogó helyi tantervet használ, amely a Nat és az ahhoz 

kapcsolódó kerettantervek alapján készül. 

 

A Bejárható Magyarország kerettanterv és vízi orientáció 

újszerűsége, komplexitása 
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A Bejárható Magyarország kerettanterv bevezetése újszerű szakmai koncepciót is jelent, új 

módszertani és tartalmi fejlesztéseket hoz magával, új pedagógiai kutató és fejlesztő munkát igényel 

és új helyi programokban helyi tantervet, helyi tantárgyi tanmenetek hoz létre. A helyi pedagógiai 

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

felfogásának, illetve kapcsolódóan az egész napos iskolának, az outdoor filozófiának és iskolai 

szervezési formáknak, és a kapcsolható programoknak, ebben az esetben a víziturizmus kapcsán 

kiemelten: a kötelező úszásoktatásnak és a mindennapos testnevelésnek.  

A koncepció megalkotása során szintén fontos tényező lehet a Bejárható Magyarország kerettanterv 

implementációjának lehetséges hatásainak vizsgálata, ahol mindenképpen érdemes kitekinteni a 

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

céljaira és feladataira, de nem utolsó sorban  a turizmus fejlesztéseire, jellemző megnyilvánulási 

formáira is. 

A köznevelési reformok operatív megvalósítása során, a köznevelés gyakorlatában, a nevelési-

oktatási intézmények működésében olyan strukturális és tartalomfejlesztési folyamatok kezdődnek 

és teljesednek ki, amelyek a köznevelési törvényben, a Nemzeti Alaptantervben (Nat) lefektetett 

célok megvalósítására, a fejlesztési területeken létrehozható oktatási innovációkra irányulnak. 

A tartalmi és módszertani innovációk azokból a kerettantervekből indulnak ki, amelyek lehetőséget 

biztosítanak az intézmények pedagógiai programjába beágyazható és megvalósítható nevelési-

oktatási programok (NOP) megalkotására. 

A Bejárható Magyarország megnevezésű kerettanterv, amely az általános iskolák 5-8. évfolyama 

számára készült, komplexitásával újszerű módon közelít a természetjárás népszerűsítéséhez, hazánk 

természeti és épített kincseinek, nemzeti értékeink megismeréséhez. 

A kerettanterv nyomán készülő nevelési-oktatási programok lehetőséget biztosítanak az 

élményszerű, környezetbarát természetjárásra, az egyes jármódok sajátságait figyelembe véve a 

természeti környezet sokszínű megismerésére és felkészíthetik a fiatalokat a természetjárás 

különböző formáinak kipróbálására, gyakorlására. Az egyes jármódokkal megismert tevékenységek a 

fiatalok életmódjának részévé válhatnak, a tapasztalataik nyomán természetes igényükké válik a 

természetjárással országunk megismerése. 

A Bejárható Magyarország kerettanterv implementációját segítő nevelési-oktatási programok 

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

„beágyazódni” és hatékonyan megvalósulni, ha nem pusztán egy elméleti „tantárgy”-ként jelennek 

meg az iskola feladatai között. Figyelembe kell venni az iskolák működésének azokat a sajátosságait, 

amelyek a Bejárható Magyarország kerettantervből megalkotható nevelési-oktatási programok 

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

Melyek ezek a sajátosságok? 

- az egész napos iskola megszervezésének feladata, 

- a mindennapos testnevelés bevezetése, 
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- a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő, korszerű tanulásszervezési eljárások 

alkalmazása (projektek, témahetek, erdei iskolák, stb.) 

A természetjárást előtérbe helyező Bejárható Magyarország kerettantervből levezethető programok, 

helyi tantervek tehát akkor tudnak hatékonyan és eredményesen megvalósulni, ha az adott 

jármóddal történő megismerés az említett sajátságokkal együtt tud megtörténni: például segíteni 

tudja a mindennapos testnevelés céljainak megvalósulása során az iskolák problémáinak megoldását, 

amelyek a létesítmények hiányából fakadnak. 

Fejlesztőként a feladatunk és felelősségünk abban áll, hogy munkánk eredményeként az 

intézményekben megszerzett iskolai tudásnak egy tudatosan kialakított életmódot kell megalapozni. 

Ebben a törekvésben az a szemlélet lehet erős, amely a tudásszerzést és a mozgást nem elválasztja, 

hanem sokkal inkább tapasztalati tudásként, a gyakorlatban kipróbált tevékenységként tervezi meg, s 

nem elsősorban a tanítás, hanem a fiatalok tanulásának optimális megszervezése oldaláról. 

Ehhez hiteles, szakmailag tartalmas és teljes nevelési –oktatási programokra van szükség, amelyek a 

gyermekek, fiatalok szükségleteiből indulnak ki és nem pusztán a tantervi tartalmak 

összerendezését,”leírását” tartják szem előtt. 

a. A Bejárható Magyarország kerettanterv vízi orientációjának 

megjelenése az intézményi pedagógiai programban 
 

A Bejárható Magyarország kerettanterv implementációja, illetve vízi orientációjának kifejlesztése 

lényegében egy új pedagógiai rendszer fejlesztését is jelenti. Sajátos, hogy egy még alig ismert 

kerettanterv elérhetővé válása és lehetséges bevezetése mindjárt összekapcsolódik a kerettanterv 

vízi jármód változatának fejlesztésével. A kerettanterv vízi jármódjának megszületése és gyakorlatba 

való átültetése egy gyorsan fejlődő, új pedagógiai rendszer implementációjaként is felfogható.   

A pedagógiai rendszerek implementációját olyan folyamatként írhatjuk le, amelyben a kifejlesztett 

pedagógiai rendszer elemeit a befogadó intézmény megismeri, kipróbálja, és saját pedagógiai 

gyakorlatába beilleszti. A rendszer bevezetését a Bejárható Magyarország kerettanterv vízi 

orientációs változataként a belső iskolafejlesztések eredményeiből adódó implementáció és az 

oktatási piacon szabadon fellelhető pedagógiai rendszerek implementációja egyaránt jellemzi. 

A Bejárható Magyarország vízi orientációs kerettantervi változat implementációja tele van innovációs 

tevékenységgel, előzmények nélküli fejlesztéssel, az iskolai idő felhasználásának új értelmezésével és 

kötelező, a szabadon felhasználható órakeret új variációival éppen úgy, mint a tanítási idő és a 

tanításon kívüli idő egységes szemléletéből következő jó gyakorlatok megjelenésével. 

A kerettanterv meghatározza 

 a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés adott életkori és 

képzési szakaszban érvényesítendő feladatait, a 

személyiségfejlesztés lehetőségeit és értéktartalmát, 

 a pedagógiai egységességét és differenciálás elveit, 
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 az ismeretközlés és a képességfejlesztés közötti összhang megteremtésének módját és 

összhangjának biztosítását. 

A jogszabályból következő terminológia szerint a kerettantervből meg kell különböztetnünk: 

1. tantárgyi kerettantervet 

2. programtantervet 

ahol a  

Tantárgyi kerettantervek a kerettanterv alkotóelemei, amelyeket iskolatípusra, pedagógiai 

szakaszokra, egyes sajátos köznevelési feladatokra készítenek el. Ebből levezethetően a tantárgyi 

kerettanterv a kerettanterv része. 

A köznevelési állami koncepció alapján készülő programtanterv az 51/2012 EMMI-rendelet szerint a 

korábban említett nevelési és oktatási program, a pedagógiai rendszer kerettanterve. Amúgy a 

nevelési és oktatási program a Nat-ban (110/2012. Kormányrendelet (6) bek.) a nevelés-oktatás 

megtervezését és megszervezését segítő, a Nat-ban és egy adott kerettantervben kitűzött nevelési-

oktatási célok elérését, tartalmi elemek feldolgozását lehetővé tevő, egy adott pedagógiai koncepció 

alapján kidolgozott hét elemű rendszer, amely minimálisan egy-egy tantárgyra, egy vagy több 

műveltségi területre, vagy pedagógiai szakaszra terjed ki. 

 

b. A kerettanterv implementációja 
 

A Bejárható Magyarország Vízi orientációs kerettantervi változat implementációja tehát olyan 

folyamat, amelyben a standard implementációs folyamat 10 lépésben és 3 szakaszban meghatározott 

elemei egészében megvalósulnak1: 

1.1.1 FELKÉSZÜLÉS – A pedagógiai rendszer implementációjának elindítása  

 

A bevezetés kezdeményezése  

 

1. Komplex intézményi helyzetelemzés  

2. Informálódás a pedagógiai rendszer(ek)ről  

3. A kiválasztott pedagógiai rendszer megismertetése a tantestülettel  

4. A tárgyi és személyi feltételek biztosítása  

5. A pedagógiai rendszerek bevezetése  

 

                                                           
1 A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve Szerkesztette Falus Iván, Környei László, 
Németh Szilvia, Sallai Éva 
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1.1.2 KIPRÓBÁLÁS – A pedagógiai rendszer kísérleti bevezetése, intézményi értékelése  

 

5. A kipróbálásban részt vevők körének meghatározása  

6. Felkészülés a kipróbálásra, a pedagógiai rendszer adaptálása  

7. A kísérleti bevezetés intézményi értékelésének megtervezése  

8. A pedagógiai rendszer tanulási-tanítási egységeinek, mérési, értékelési eljárásainak 

osztálytermi kipróbálása  

9. A kipróbálás tapasztalatainak feldolgozása  

 

1.1.3 FENNTARTÁS – A pedagógiai rendszer beépülése az intézmény programjába  

 

10. A pedagógiai rendszer beépülése az intézmény pedagógiai programjába 

 

A lépések közül talán legfontosabb az intézmény felkészítése az innovációra, annak elérése, hogy az 

intézmény pedagógusai érdeklődjenek a kerettanterv és a vízi orientációja iránt. A projekt kutatási 

szakaszában jelentkező, érdeklődést mutató intézmények esetében jól kimutathatóan jelent meg a 

víz iránti identitás, illetve a korábbról származtatható személyes érdeklődés, illetve a vízisport 

egyesületek közelsége, nem egy esetben azok meglévő kapcsolata az oktatási intézménnyel. 

 

c. Az implementáció főbb jellemzői, lépései 
 

Kiemelkedő jelentősége van a segédanyagok megszületésének és tartalmának. A Bejárható 

Magyarország implementációja egyben a vízi jármód fejlesztése.  A tananyag tematikus egységeinek, 

szakaszolásának megtartása irányadó, mint ahogy az Oktatáskutató és fejlesztő Intézet arra 

vonatkozó kérése, hogy a tematika 8 féléves szakaszolásban, illetve abból az egyik, az első félév 

lényegében kötött, egységes tartalommal szülessen meg. 

Másik sajátossága a fejlesztésnek, hogy a Bejárható Magyarország kerettantervnek nincsenek 

előzményei, ezért a jó gyakorlatok lényegében csak más területek adaptációi, illetve a sportági 

gyakorlatok átiratai lehetnek. További érdekessége a projektnek az is, hogy a fejlesztés részét képező 

„Tanári kézikönyvek” (évfolyamonként egy-egy) itt nem tankönyvhöz kerülnek megírásra, hanem 

magához a kerettanterv implementációjához adnak támogatást a pedagógusoknak. 

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

Ehhez széles körűen információt is szükséges szerezni, gyűjteni. A vízi jármódhoz az eszközhasználat 

mellett a külső szabadban lévő helyszínek jelentik az egyedi körülményeket. Másik 

együttjáró jellegzetessége a Bejárható Magyarország tantervnek, hogy a 

tantestületen belül több pedagógus és több műveltségterület 

bekapcsolódását és oktatásszervezési kérdések megoldását is igényli, 

jelenti. További igény a programmal kapcsolatban az is, hogy a 
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személyi feltételek biztosítása alapvetően fontos igényként jelenik meg, feltételezhetően külső 

erőforrások igénybevételére is lesz számos példa, fejlesztés, és kialakulhatnak helyi jó gyakorlatok is. 

Az implementáció során, kivált ennél a programnál meghatározó jelentősége van az előzményeknek, 

az iskolai külső kapcsolatoknak, illetve az infrastruktúra folyamatos kiépülése/kiépíthetősége is 

hatással lesz a tartalmakra, a módszertani kidolgozottságra. 

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

ezeket a kérdéseket a fejlesztés jelenlegi stádiumában a Tanári kézikönyvekben elhelyezett 

ajánlásokban van mód elhelyezni. Ezen a téren várhatóan több helyi megoldás és gyakorlat is meg fog 

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

Bejárható Magyarország kerettanterv bevezetése. 

A bevezetés során a pedagógus közösség szakmai döntési eljárásainak, módszereinek is fokozott 

jelentősége lesz, mint ahogy a nevelőtestületen belüli együttműködésnek, kooperációnak. 

A vízi jármód nagymértékben alkalmazkodik a tanév során az évszakok változásaihoz. A több 

lehetőséget hozó délelőtti, délutáni, tanítási időben, vagy azon kívüli idő, a tömbösítési, témahét és 

erdei iskolai lehetőségek több szervezési megoldást hoznak be a felmenő rendszerbe, az évek során 

kialakuló tantárgyi helyi programba. 

 

d. Intézményi helyzetelemzés komplexitása 
 

A koncepció és a helyi program sikerét jelentős mértékben meghatározhatja a program 

bevezetésének sikere, a tervek beválásának egzakt mérése és megítélése, a tantestület innovatív 

tevékenységeinek, gyakorlatának rugalmassága és a feladat tarthatósága, a fenntarthatóság elérése. 

Az elemzés szempontrendszere meghatározható: 

 Az intézményi társadalmi környezet elemzése, bemutatása 

 Az intézményi modell áttekintése, megjelenítése 

 Az intézmény módszertani felkészültségének elemzése, az IKT-eszközök alkalmazása 

 Az intézményi szolgáltatások eredményessége 

 

e. A Bejárható Magyarország kerettanterv vízi orientációs 

változatának megjelenése az iskola pedagógiai programjában 
 

 önálló tantárgyként a szabad órakeret terhére 

 tantárgyi modulként más műveltségterület tantárgyába építve 

 tanórán kívüli foglalkozásként (szakkör, tanfolyam, 

sportegyesületi foglalkozás, szabadidős foglalkozás, 
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tanulmányi- és osztálykirándulás, projekt vagy projekthét, erdei iskola, szünidei táborozás 

 egész napos iskolai működés 

 
A Bejárható Magyarország program modulárisan is felépítő rendszer. Amelyben a megtervezett 

modulokkal a program továbbépíthető. A tanulási egységek önállóan is beépíthetők a tanítási-

tanulási folyamatba. Ugyanakkor a modulok variációs lehetősége nagy, változhat évszakonként, 

témakörönként is.  

 

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

az iskola adottságaihoz és változó adottságaihoz illeszthetők.  

 

3. PROGRAMFEJLESZTÉSI CÉLOK - Általános pedagógiai célok 
 

Magyarország bejárható? Mi a válaszunk erre a kérdésre? Nyilván bejárható, de képesek vagyunk-e 

rá. Különösen képesek vagyunk-e vízre szállni, és saját erőnkből belevágni egy vízitúrába? 

A kerettanterv mára elérhető, a fejlesztések a jármódok variációit hozzák létre. A közoktatási 

környezet tehát felkészült a program befogadására, de annak módja még nem tisztázott. A jelenlegi 

fejlesztés ezt a lehetőséget fordítja megvalósítható programtervvé. 

Oktatás- és neveléstudományi érvek a tantárgy szükségessége mellett: 

 biztosítja az egészséges életmódra nevelést,  

 lehetővé teszi a szabadidő aktív, testmozgással járó természetben megvalósuló formáit,  

 biztosítja hazánk természeti és kulturális örökségének, épített kincseinek megismerését, 

annak ökoturisztikai szemléletű bemutatását,  

 közvetetten elősegíti a hazai turizmus népszerűsítését  

 

A program megvalósítása kapcsán megjelennek ökoturisztikai értékek (a tanulás és aktív megismerés 

igénye, környezetkímélő  és fenntartható életmód, helyi értékek tisztelete), illetve természetbarát 

értékek (hazaszeretet, aktív természetismeret és védelem, közösségi kultúra, szociális érzékenység, 

önállóság, aktivitás, értékteremtés, komplex szemlélet). 

További célja és feladat, hogy egyrészt kiegészítse a természetismeret, biológia, földrajz, testnevelés 

és sportoktatás olyan korszerű tartalmakkal, melyek a hetes órarendi keretekben nem valósíthatók 

meg, másrészt biztosítsa hazánk természeti kincseinek élményszerű megismerését a természetben, 

szabadban eltöltött csoportos tevékenységen keresztül.  

A tantárgy komplex ismeretanyagával hozzájárul az aktív, cselekvő 

ismeretszerzés megalapozásához, elsajátításához. A tantárgy legfőbb 

feladata, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését és kialakítsa bennük az 

igényt olyan „értékproduktív” és értékek mentén szervezett, 
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természetben megvalósuló, környezetbarát szabadidős tevékenység végzésére, amely során 

kiemelkedő szerepet kap a testmozgás és az ismeretek kreatív feldolgozása.  

A természetben megvalósuló tevékenységek, valamint a természetjárás sokféle nevelési lehetőség 

előtt nyit lehetőséget. jótékony hatása és a közösségi környezet a testi és lelki egészség megőrzése 

szempontjából igen fontos tényezők. Magyarország földrajzi és egyéb adottságai vonzó lehetőséget 

biztosítnak a szabad a vízi turizmusnak.  

 
Pedagógiai célok összefoglalása: 

Érdeklődés felkeltése: 

 szabadban űzhető mozgásformák megismerésére és gyakorlására 

 Magyarország, illetve a lakóhely szűkebb tágabb környezetének megismerésére 

 szabadban való testmozgásra, a szabadidő természeti környezetben történő eltöltésére 

 

Ismeretszerzési folyamatok számbavétele: 

 honismeret 

 természetben űzhető fő mozgásformákkal kapcsolatos ismeretek (eszközök, szabályismeret, 

a szabadban való mozgásformák megismerése gyakorlással 

 ökológiai és a környezetvédelmével kapcsolatos tevékenységek végzése 

 közösségi szabályok ismerete által azok gyakorlása 

 életforma alakítása, a természetben való mozgási lehetőségek által 

 életpálya és a szükséges választott kompetenciák alakítása tervezése 

 művelődési kompetenciák biztosítása 

 civil szervezetek munkájának tisztázása 

 

Ismeretek körének meghatározása: 

 hazánk turisztikai lehetőségei, jármódok szerinti tájértékelés 

 lakóhely környékén található főbb kirándulóhelyek, turisztikai látványosságok ismerete 

 térképolvasás, tájékozódás, útvonaltervezés papír alapú és internet alapú forrásokkal 

 időjáráshoz való alkalmazkodás 

 környezet és tájvédelem 

 élelmiszercsomagolás és az élelmiszer tárolása, öltözködés, hasznos segédeszközök 

 túrafelszerelések és eszközök karbantartása 

 veszélyforrások kezelése: tűzrakás, gombaszedés  

 állatok és növények: megfigyelés módja, veszélyokozás, veszélyelhárítás 

 A szabad levegő és a mozgás egészég megóvó szerepe 

 higiénia, baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás 

 társakkal való együttműködés, a zavaró magatartás, közlekedési 

szabályok 

 

Tanulói célkompetenciák elérése: 
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 figyelem, figyelemmegosztás 

 információkezelés: gyűjtés, csoportosítás, rangsorolás 

 térérzékelés, térlátás 

 tervezés 

 szabályismeret és szabálykövetés, felelősségtudat 

 IKT-kompetenciák 

 szóbeli és írásbeli kommunikáció, szövegértés; vitaképesség, indoklás, érvelés 

 önálló tanulás 

 kondicionális és koordinációs képességek 

 

3. A PROGRAMFEJLESZTÉS PEDAGÓGIAI ELVEI - A helyi pedagógiai 

rendszer fejlesztése, felépítése 
 

A tanulók szabadideje lassan fikcióvá válik. Az iskolai idő, illetve a kiegészítő tudás megszerzése, 

valamint a sportra fordítandó optimális terhelést /alkalmazkodást kiváltó edzések szükséges ideje alig 

fér bele a napi idejükbe.  

Egy sajátos helyzet alapján új pedagógiai elvek megjelenésének lehetünk tanúi. Például a Turista 

Térinformatikai Rendszer, a Digitális Szabadidő Térkép, amit a Bejárható Magyarország kapcsán a 

pedagógusok tanítani fognak, nem egy esetben a tanulóknak már természetes használatában vannak, 

mielőtt azt megtanulnák a tanórán. 

Mint ahogy a mindennapos testnevelés is része a kerettanterv rendszerének, mégis ennek ellenére  

az intézmények, és a pedagógusok még nem készülhettek fel a tanulók szabadidősportos 

foglalkoztatására. Az elvi alapok megfogalmazásakor e jelenségeket, tendenciákat is igyekszünk 

figyelembe venni. 

A Bejárható Magyarország kerettanterv és vízi változata kapcsán megfogalmazódó pedagógiai 

alapelvek az iskolai kereteken túl a tanulók saját tapasztalataira, tevékenységére építve sajátítják el 

az ismereteket. A tevékenykedtető  pedagógiai elvek közös pontja, hogy a tanulói cselekvésre, az 

önálló gondolkodásra és az önreflexió erősítésére helyezik a legfőbb hangsúlyt. A felfedeztető tanulás 

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

tevékenység aktív részeseként, problémahelyzet megoldása során vesz részt a probléma 

feltárásában, az azzal kapcsolatos információgyűjtésben, vizsgálódásban, alternatívák értékelésében, 

kísérletek tervezésében, modellalkotásban, érvelésben és a társakkal való vitában illetve a 

megszerzett tudás átadásában.  

Tehát, a felfedeztető tanulásra jellemző, hogy a tananyag, a feladatsorok nem a 

lexikális ismeretek elsajátítását és a mechanikus memória terhelését 

preferálják, hanem a belátható célokat és a kipróbálható, 

képességfejlesztő tudást.  
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A program jellegénél fogva a szabad levegőn való mozgásos feladatokat, mozgásformákat állítja 

előtérbe. Az ismeretek elsajátításánál is a gyakorlatban történő megerősítéseknek van kiemelt 

jelentősége. 

1.2 A Bejárható Magyarország vízi jármód  program pedagógiai alapelvei 
 

1.2.1 Általános alapelvek felsorolása 

 

 tevékenység-centrikusság 

 élet- és életkor-közeliség 

 alkalmazhatóság 

 Önállóságra, kreatív megoldások keresésére való nevelés  

 rendszeresség  

 differenciáltság 

 partnerség 

 
 
1.2.2 A kalandpedagógia (Outward Bound Magyarország alapján) alábbi elemei is 

felhasználásra kerülnek 

 

 Személyiségfejlesztés: mentális képességek fejlesztése annak érdekében, hogy az egyes 

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

 Tapasztalaton keresztül történő tanulás: itt olyan tanulási folyamat, mely az átélt szituációkra 

és az ezt követő értékelésekre épül. Az egyes szituációk a képzési céloknak megfelelően 

vannak felépítve, ahol az átélt sikerek és az esetleges kudarcok hasznos tapasztalatokhoz 

juttatják a résztvevőket.  

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

a környezet megóvására, és a környezet iránt érzett felelősségtudat kialakítására.  

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

csapatmunka, kreativitás, környezettudatosság, problémamegoldás, felelősségvállalás. 

 

1.2.3 Biztonságra törekvés 

 

A víziturizmushoz sok indokolatlan félelem kötődik, ezért   a biztonságszemléleti és 

biztonságtechnikai felkészítés talán a legfontosabb terület mind között. 

A vízbiztonság kialakításával kapcsolatban szükséges feladatok: 

1. úszás-szint felmérés uszodában, úszáskorrekció. (célszerű lehet a 

gyermekeket tudásszintjük szerint kategorizálni, akár 100, 200, 

500 méter úszást igazoló dokumentummal), tehát 
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lehetőséget kellene adni arra, hogy az elégséges szinttől a gyermek tovább tudjon fejlődni 

 

2. elsősegély-nyújtás alapok (van ilyen az anyagban, mégis célszerű lehet a vízi elsősegély-

nyújtás területét külön választani. gyakorlati tapasztalat, hogy a csoportosan bemutatott 

elsősegélynyújtásból a gyermekben nem marad meg annyi információ, mint egy „terepen 

történő, célspecifikus” oktatással 

 

3., úszás nyílt vízen, vízbiztonság-érzés kialakítása. létkérdés lehet, hogy a gyermek felül 

tudjon kerekedni a kialakult pánikhelyzeten, tehát képessé tudjon válni racionális döntések 

meghozatalára 

 

4. önmentési technikák ismerete, azok készség szintű elsajátítása 

 

5. mentési folyamat megismerése, szituációs gyakorlatok. a vízből mentés legfontosabb 

momentuma. 

 

6. vízi balesetek  ismerete. ez inkább egy reprezentatív dolog, amely alapján szituációkból 

ismeri meg a mentés mechanizmusát. a cél, hogy baleset esetén minden kétséget kizáróan 

helyesen tudjon döntéseket hozni, amely nem veszélyezteti sem a saját, sem a bajba jutott 

testi épségét 

 

7., szervezetünk működése, életfunkciók, újraélesztés szabályai, elméletben, gyakorlatban 

 

8., mentési eszközök ismerete, használata, illetve egyéb, a természetben előforduló mentésre 

alkalmas eszközök 

 

9. szituációs gyakorlatok, amelyben az elsősegély-nyújtásban jártas gyermek társai, esetleg 

laikusok segítségével vízből mentési feladatot hajtanak végre. 

 

Fontos pedagógiai elv betartása: 

 

  

Az általános iskolás gyermek közvetlen kontaktos vízimentést nem hajthat végre. 

 

 Az oktatási anyagot viszont úgy kell kialakítani, hogy a gyermek egyéni felszerelésben 

(mentőmellényben) a parton lévőkkel közösen, utasításokra hajthatnak végre egyes elemeket (pl.: 

mentőpatkó bedobása) a komplex mentési feladat során.  

Ezeket a lehetőségeket viszont mindenhol lehet alkalmazni, és be is kell építeni a 

gyakorlati órák anyagába 

 

1.2.4 A tanuló képesség-fejlesztési tevékenységei 
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1.2.4.1 célok és feladatok: 

 
A célok és feladatok különböző absztrakciós szinten fogalmazódhatnak meg, és a pedagógiai folyamat 

különböző aspektusaira helyezhetik a hangsúlyt.  Megjelenhetnek tanulásszervezői tevékenység 

leírásaként, megnevezéseként és megfogalmazhatják a fejlesztés érdekében elvégzendő tanulói 

tevékenységet is. Különleges és kiemelt fejlesztési feladatok azok lehetnek, amelyek az iskolai oktatás 

valamennyi elemét áthatják, elősegítik a tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás 

szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését. 

 
Kiemelt célok és feladatok: 

 Természetjárás vízi jármódokkal 

 Vízitúrázási tevékenységek 

 Hazánk természeti környezete 

 A magyar kultúra értékei 

 Környezettudatosság, fenntarthatóság 

 Egyéni és közösségi összefüggésben személyiségfejlődés és szocializáció 

 Együttműködések és kooperáció 

 
A műveltségi területeken átívelő fejlesztési területek, a nevelési célok a kulcskompetenciákkal együtt 
az iskolai oktatás-nevelés valamennyi elemét áthatják, elősegítik a tantárgyközi kapcsolatok 
erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését 
 

1.2.4.2 a kapcsolódó fejlesztési területek 

 

Kiemelt fejlesztési területek: 

 A testi és lelki egészségre nevelés, amely a változatos mozgást igénylő jármódok 

megismerésével járul hozzá egy egészségesebb társadalom megteremtéséhez 

 Honismereti nevelés, amely azt jelenti, hogy a vízitúrák során ismeri meg a tanuló az 

országot, s közben önmagát 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén a hazai tájhoz, a magyar néphez, múltunkhoz és 

jelenünkhöz való kötődés erősödése 

 A környezetvédelem, a környezettudatosság, fenntarthatóság élményszerű és értő 

érzékelése 

 Másokért való felelősségvállalás, amelynek tudatosítása és gyakorlása pozitívan hat a tanulók 

személyiségfejődésére, a szocializációra 

 Társas kultúra alakulása, megerősödése, a kooperációra való képesség fejlődése 

 Az erkölcsi nevelés, amely jelentős mértékben hozzájárul a személyiség 

gazdagodásához 

 A tanulás tanítására nevelés, amelynek során a tanulók az 

ismeretszerzés, ismeretfeldolgozás módszereit sajátítják el 
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1.2.4.3 az elérendő, alkalmazandó ismeretek 

 
A tanítás és tanulás tantervkészítők által kiválasztott, didaktikailag elrendezett tudásanyaga.  
 
Szintjeinek meghatározása: 

 Tantervi tartalom, amely részletes felsorolás formájában megadja az adott terület, tantárgy 

legfontosabb adatait, témáit, témaköreit, fogalmait, képleteit, helyneveit, személyeit, műveit, 

nyelvtani szabályait, stb. 

 Olyan tananyagtartalmak, amelyek több téma együttesét, csomópontjait jelentik, 

összefüggésekre, kulcsfogalmakra helyezik a hangsúlyt, a közműveltség közvetítése 

szempontjából relevánsak 
 

 

1.2.4.4 Az értékelés lehetőségei, eszközei a Bejárható Magyarország implementációja során 

kialakított helyi tanterv alkalmazásakor 

 

Az értékelés eszközei alkalmasak: 

 a tanulók előzetes tudásának diagnosztizálására, 

 a tanulási-tanítási folyamat szabályozásra,  

 a végső eredmények értékelésére, illetve 

 a hatékonyság megállapítására. 
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 Diagnosztikus (felmérő) eszközök  

segítségével fel lehet tárni a tanulók előzetes ismereteit, tanulási szokásait és képességeit 

Jelző, formáló-fejlesztő értékelési eszközök (formatív)  

a tanulók előre haladását jelzik: segítő értékelés közvetlenül a tanuló, illetve a tanulás fejlesztését 

célozza meg. Az értékelés visszajelzést ad a tanulónak arról, hogy hol tart, mit, és milyen további 

tudásra kell szert tennie.  

 A hangsúly a pozitív értékelésen van, valamint a tanulási hibák és nehézségek differenciált 

feltárásával is segíti a tanuló önértékelésének kialakulását és fejlődését. 

 

A kritériumok elérésének megállapításához mérő, összegző (szummatív) értékelési eszközöket  lehet 

használni. 

 

A megfigyelés során alkalmazott szóbeli formák mellett az írásbeli és a digitális eszközökkel segített 

szöveges értékelés alkalmazása növeli a tanulás hatékonyságát. 

 

A hatékonyság értékelése érdekében szükség van a háttérváltozók figyelembevételére is: milyen 

szociális összetételű, milyen tanulási képességű, induló szintű tanulók esetében milyen mértékben 

lehetett elérni a program céljait 

 

Rendelkezésre kell álljanak: 

A mérőeszközöknek és az ezek használatához, elemzéséhez, kiértékeléséhez mennyiségi elemzéséhez 

szükséges útmutatók. Az is fontos, hogy milyen a tanulók és a pedagógusok véleménye, attitűdje a 

feldolgozott tananyaggal, a Bejárható Magyarország helyi alkalmazásával szemben. Ezért a 

tudásmérés eszközei mellett - ennek felmérése érdekében- célszerű kérdőíveket, attitűdskálákat 

alkalmazni. 

 

Az egyes tanulók tanulási folyamatának elemzése érdekében jól használhatók a tanulási eszközök 

értékelései, elemzései is. 

 

Az értékelés alapját képező információszerzés (ellenőrzés) lehet: szóbeli, írásbeli, tárgyi, mozgásos 

feladatok teljesítése alapján 

 

Újfajta módszertani megoldás a projektek, esettanulmányok és portfóliók értékelése.: tartalmi és 

formai elemeket tartalmazó szempontok alapján. 

 

(forrás: szerk. Falus Iván és mtsai (2012): A pedagógiai rendszer Fejlesztők és felhasználók kézikönyve, 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft 

http://www.educatio.hu/bin/content/tamop311/download/tamop_311/kiadvanyok/ped-

rend_vagojel-nelkul-boritoval.pdf ) 

 

http://www.educatio.hu/bin/content/tamop311/download/tamop_311/kiadvanyok/ped-rend_vagojel-nelkul-boritoval.pdf
http://www.educatio.hu/bin/content/tamop311/download/tamop_311/kiadvanyok/ped-rend_vagojel-nelkul-boritoval.pdf
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4. PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK - Szakmai erőforrások 
 

2.1 A pedagógus kompetenciák szükségességének háttere 
 

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. 

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 turisztikai 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, úgy mint 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 
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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. 

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. 

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. 

 

2.2 Szükséges kompetenciák 
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 pedagógus kell a feladatra. 

Az oktatás neveléshez szükséges kompetenciák rendszere, súlyozott kiemelésekkel: 

Általános (alap) kompetenciák: 

 A tanuló személyiségfejlesztése: komplex személyiségfejlesztés 

 Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése: Csoportfejlesztés és 
közösségi értékek 

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

 A tanulási folyamat szervezése és irányítása: Tanulási környezet biztosítása 

 A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése: 
Értékelési formák és módszerek meghatározása, Értékelési eszközök megválasztása, készítése 

 Szakmai együttműködés és kommunikáció: Az iskolai élet szereplőivel folytatott 
kooperáció 

 Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért: 
Információs műveltség, Kutatás, fejlesztés 
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4.A PROGRAM ALKALMAZÁSA - Elvárások az iskolával szemben  
 

A 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 kompetenciái.  

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). Fentiek alapján megjelenhet az intézményben parciálisan, de akár főprofilként 

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 tantárgynak speciális igényei valójában nincsenek, de bizonyos fokú rugalmasságot, innovációt 

igényel a benne résztvevőktől. Az iskolában elsősorban új szemléletként jelenik meg a BMo, mert 

komplexebb, holisztikusabb megközelítést igényel. Elsősorban egy új szemléletként, ezért kihívásként 

jelenik meg a megvalósítók számára, mivel minél komplexebb és holisztikusabb megközelítést kíván e 

tantárgy v. program. Ezért talán, de nem kizárólagosan, egy földrajz tanár alkalmas elsősorban e 

munka vezetésére, megvalósítására, mert tudománya, tantárgya egyszerre természet- és társadalom 

(reál- és humán?) szempontú. Az szerencsés, ha a tananyag átadója rendelkezik 

turista/természetbarát ismeretekkel és gyakorlattal. (Túravezetői képzés, vizsga és gyakorlat.) 

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

igénye. Ez nem csak azt jelenti, hogy az épp érintett osztályok lesznek többet a természetben, hanem 

ideális esetben azt is, hogy az intézmény értékrendjében megjelenik, és gyakorolják is a honismeret, 

természetjárás különböző formáit: tantárgy, szakkör, túracsoport, szakosztály, SE, osztálykirándulás, 

táborozás, vándortábor, erdei iskola… Így azok a megvalósító iskolák lesznek előnyben, ahol 

természetjárás értékrendje már beépült a tantestület szakmai kultúrájába, esetleg már meg is jelent 

az intézményi dokumentumokban (Pedagógiai-nevelési program, helyi tantervek…) és a 

gyakorlatokban is működnek már elemei. 

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

kihívás az megfogalmazódó társadalmi, szakmai és pedagógiai 

követelmények sora: 

 a zárt kódoktól a nyitott kódok irányába 
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  a merev diszciplinaritástól a komplex multidiszciplinaritású szerveződés irányába 

  a teljességre törekvő enciklopédizmustól a kulcskoncepciókra építés irányába 

  a homogenizálódástól a tudás pluralizálódása felé 

  az ismeretközpontúságtól a képesség hangsúlyosabb kezelése felé 

  az elvont diszciplináris racionalitástól a pragmatikus racionalitás irányába 

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

  rendszer irányába 

 a természet értékeinek nagyobb súlya 

 új tartalmi körök (pl. informatika) megjelenése 

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

 

 A PROGRAM FENNTARTHATÓSÁGA 
 
A program jövője az alábbiakon múlik: 

 az elkészült kerettanterv minősége 

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

 az iskolák nyitottsága és lehetősége a program magvalósítására 

 minél több szövetséges bevonása a programba 

 társadalmi igény a program nyújtotta értékekre 
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 A PROGRAMFEJLESZTÉS ÖSSZEGZÉSE  
 

A Bejárható Magyarország kerettanterv vízi jármód orientációjú változatának bevezetése felmenő 

rendszerben valósítható meg. 

A kerettantervhez az iskola helyi kerettantervet készít, amelyhez az iskola felhasználhatja a 

tartalomfejlesztés során készített tematikát, és a módszertani fejlesztés során elkészített tanári 

kézikönyveket, az innovatív pedagógiai módszerek elemzéseit, valamint az egyes ajánlott jó 

gyakorlatokat. 

A kifejlesztett szakmai dokumentumok, feladatgyűjtemények, kidolgozott óratervi minták alapján – a 

helyi viszonyoknak és az intézmény helyi pedagógiai programjának megfelelően – a helyi tanmenetek 

és óratervek dolgozhatók ki. 

A Bejárható Magyarország kerettanterv, különösen annak vízi orientációjú változata jó terepet 

biztosít a különböző oktatásszervezési megoldások kitapasztalásához, bevezetéséhez. 

Kiemelésre érdemes ebben a témakörben: 

 az egésznapos iskolai oktatás-nevelés szervezési forma bevezetésének megfontolása,  

 mint ahogy a tömbösített tanórák lehetősége,  

 a témahetek tervezése, 

 a modulokban történő tananyag-feldolgozás, 

 az erdei iskola lehetősége, 

 a sávos órarend kialakítása, 

 a nívócsoportos (pl.: jármódok) bontások, és a differenciálás lehetősége és az átjárhatóság 

biztosítása, 

 illetve a külső erőforrások és szakértelem bevonásával való bővítése az iskolai repertoárnak és a 

különböző szolgáltatások körének. 

A program megvalósításához készült pedagógus-továbbképzési szakmai koncepció és terv, illetve a 

terv alapján fejlesztett tematika, az elvégzett pedagógus PILOT dokumentációja , az innovációs 

fejlesztési ajánlások  is jól felhasználhatók a helyi fejlesztésekhez. Ugyancsak hasznos lehetnek az 

iskolai PILOT esettanulmányai és dokumentációja is. 

 

A 2012-ben kiadott Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési területekhez, 

kulcskompetenciákhoz, műveltségi területekhez kapcsolódóan, az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet 2. melléklete (módosítva a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 3. mellékletének 

megfelelően) tartalmazza az iskolafokozatokra kiadott kerettanterveket. 

Ebben a dokumentumban jelenik meg az 5-8. évfolyamokra alkalmazható 

kerettanterv is, amelyben megtalálhatók az egyes tantárgyakra, 
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műveltségi területekre érvényes célok, ismeretek, fejlesztési követelmények és kapcsolódási pontok. 

Többek között itt jelent meg a Bejárható Magyarország kerettanterv is, amelynek az implementációja 

során, a TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 azonosító számú kiemelt projekt keretében mód nyílt a jármód 

specifikus kutatásra, tartalmi és módszertani fejlesztésre, a fejlesztett produktumok PILOT 

kipróbálására is.  

A kerettantervi lehetőségek ismeretében, valamint a kutatás során a fókuszcsoportos és egyéni, 

illetve az innovatív pedagógiai módszereket és jó gyakorlatokat kereső interjúk során előtérbe 

kerültek más műveltségterületek anyagai is. Így a testnevelés és sport műveltségi terület, mind a 

négy Bejárható Magyarország kerettantervre is érvényes évfolyamain lehetőséget biztosít az iskolák 

számára, - ami egyúttal kötelezettséget, elvárást is jelent, az un. „Alternatív környezetben űzhető 

sportok” megismerésére és beépítésére az iskolai pedagógiai folyamatokba. Ez a tematikai egység a 

négy évfolyamon összesen 46+54=100 óra tervezésére ad lehetőséget,amely egyúttal előírás is. 

A Bejárható Magyarország bevezetésével, a vizes jármóddal történő természetjárás anyaga a 

testnevelés tantervben is rögzített, így mind a két kerettanterv helyi tanterveiben tervezhető 

azonosságokat tartalmaz, így azok tényleges választási lehetőségét adó aktivitások. Vagyis mind a két 

kerettantervben találhatunk az egyes mozgásműveltségi anyagokra példákat és lehetőségeket. 

 

Közös tartalmak lehetnek: 

 szabadidőben jól hasznosítható vizes jármóddal történő természetjárás 

 aktív részvétel szabad térben, különböző időjárási viszonyok között végzett 
tevékenységekben 

 a szervezet edzettségének növelés, a terhelések tervezése, a szenzitivitás figyelembe 
vételével 

 a természettel való pozitív beállítódások erősítése 

 az egészséges életmód iránti igény elérése 

 a szabadban végzett testedzés jelentőségével, valamint a személyi és környezeti tisztasággal 
kapcsolatos ismeretek bővítése 

 alternatív környezetben végzett tevékenységek viselkedési magatartási normáinak 
megismerése és betartása 

A helyi infrastrukturális feltételek függvényében a választott tartalmak és tematikák kialakíthatók, 
bővíthetők és tervezhetők. 
 
Az összefüggésekben való gondolkodás új lehetősége  a természettudományok, a Bejárható 
Magyarország és a testnevelés tantárgyaknak, saját műveltségi területeiknek. Talán ebben az 
összefüggési rendszerben közös fogalomként jelölhetjük meg a környezettudatosságot, valamint az 
iskolai pedagógiai tevékenységek sorát, amelyben sok esetben nem a műveltségi terület 
tananyagtartalma, hanem az iskolai nevelési, személyiség-fejlesztési folyamatok az 
irányadóak. Ide tartozóan kell megemlíteni a tehetséggondozással járó kiemelt 
folyamatokat is, hiszen ezek a tantárgyak mind hozzájárulhatnak, együtt 
különösen segíthetik a speciális képességekkel rendelkező tanulók 
kiugrasztását, mint ahogy a felzárkóztatást igénylők számára is a 
szükséges támogatások megadását. 
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A Bejárható Magyarország kerettantervi implementáció, az egyes jármódokra kifejlesztett változatok, 

a vízparti településeken pedig kiemelten a vízi jármódok vonatkozásában a következő folyamatban 

foglalható össze 

 műhelymunka keretein belül horizontális, akár intézményeket is összekötő szakmai 
hálózat kiépítése és működtetése 

 helyi egyeztetést az intézményi órarendekben és tantárgyfelosztásokban, amennyiben 
van lehetőség a szakemberek kapacitásainak elosztására 

 sávos órarendek kialakítása annak érdekében, hogy az évfolyamok szintjén bázis és 
sportági csoportokat lehessen kialakítani, hogy a terheléseket differenciálni lehessen és 
az „utazó”, speciálisan felkészült szakemberek minél több csoporthoz eljuthassanak, 
órarendjükbe betaníthassanak 

 a hagyományos és a kerettantervekben eddig a heti 2 és 3 heti óraszámra beállított 
mozgásismeretek integrálása az edzéselvű programba 

 kistérségekben, nagyobb települések iskolahálózatában történő együttműködések, 
sportági profilok kialakítása 

 nagy tartalmi és területfejlesztési projektek összefüggésbe hozása az iskolai oktatással, 
a tananyagok tartalmaival, a környezetvédelemmel, a nemzetközi vonatkozásokkal és az 
egészségneveléssel, a sport általi neveléssel, az idegenforgalommal és a minőségi 
versenysport-utánpótlás kiválasztásával, alapszintű felkészítésével 

 a műhelymunka során a hosszú távú fejlesztési koncepció szakember utánpótlásának 
belső biztosítása a helyben szervezett továbbképzések és a felsőoktatással kialakítandó 
kapcsolatok felhasználásával 

 egyeztetést a mindennapos testnevelésben együttműködő résztvevők között, 
különösen az infrastruktúra tervezett használatában, a programok tartalmainak 
kidolgozásában 
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Ajánlott főbb programcélok és szervezeti struktúrák, modellek, alkalmazási területek: 
 

 Tömbösített órakeret 

 Témahét 

 Erdei iskolák 

 Modelliskolák, módszertani központok, víziturisztikai központok, kikötők 

 Közoktatásban, közfeladat ellátását támogató sportegyesületek, sportági 
szakszövetségek, szakértői csoportok 

 Településfejlesztések, nagy és kiemelt fejlesztési projektek, különböző erőforrások 
elérése és felkészítése 

 Az Európai Unió Duna-stratégia (EUDRS) keretei között – a kapcsolódó, idegenforgalom, 
egészségsport, vízi túrázás felkészítő és befogadó szintjeinek helyzetbe hozása az iskolai 
oktatás és nevelés programjai által. 

 

 

 

Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

Magyar Testnevelési Egyetem 
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