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Összefoglaló

Tanulmányunk célja, hogy bemutassuk a tájfutás megjelenését a különböző 
tantervi szabályozókban, és feltérképezzük az iskolai oktatásban (tanóra, isko-
lai sportkör, erdei iskola, szabadidősport, sportversenyek stb.) történő széles 
körű alkalmazási lehetőségét.
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Resume

&is study aims to present the appearance of a variety of curricular orienteer-
ing in control, and to explore the possibility of a wide range of applications in 
education (classes, schools, sports groups, forest schools, recreational sports, 
sports competitions, etc.).
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Bevezető gondolatok

A mindennapi életünk fontos része a tájékozódás, hiszen a világban történő 
eligazodás egyik meghatározó eleme. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy e 
kompetencia fejlesztése minél korábbi életszakaszban kezdődjön el. A moz-
gásos cselekvésekhez kapcsolódó tájékozódást, illetve az ehhez kapcsolódó 
egyszerű feladatokat már az alsó tagozatban célszerű tanítani. A térkép megis-
merése, az alapvető környezeti neveléssel kapcsolatos ismeretanyag elsajátítása 
után kezdődhet meg a készségszintű tájékozódási ismeretek elmélyítése, mely 
a tájékozódási futás alapja.

A természetben űzhető sportok értékét adja, hogy kiragadja az embert a 
civilizációs ártalmakból, és egészséges környezetben teszik lehetővé a testmoz-
gást. A természet erőivel (nap, szél, hőmérséklet stb.) való testedzés hatása 
kedvező, növeli az ember teherbíró képességét, erősíti az immunrendszerét. 
Pl.: a természetjárás minden ága, vízi sportok, horgászás, vadászat, lovas- és 
jeges sportok, terepfutás, tájékozódási futás.

A tájfutás a life-time sportok közé tartozik. Népszerűségét fokozza tehát 
az a tény is, hogy a célcsoport életkori kategóriát tekintve igen széles, hiszen 
gyermekkortól kezdve a legidősebb korig űzhető. A természeti sportok jó al-
kalmat teremtenek arra, hogy a fiatal generáció elsajátítsa ezen sportok tech-
nikáját, szabályait, és megismerkedjen a természettel (növényzet, állatvilág, 
időjárás elemei), ezáltal hozzájárul a gyerekek értelmi, érzelmi neveléséhez is. 
Különösen értékesek ezek a sportok, mivel az edzések, az edzőtáborok során 
közös élményeket élnek át, ezáltal érvényesül a sport jellemformáló hatása, az 
emberi kapcsolatok szorosabbra fűzésének kedvező lehetősége. Látnunk kell 
azonban azt is, hogy a természeti sportokban nincsenek vesztesek, csak győz-
tesek, hiszen minden órával, amit a természetben tölt az ember, gazdagabb 
lesz a környezet és a tevékenység nyújtotta élmények színes palettájával.

A mindennapos testnevelés infrastrukturális problémáinak kiküszöbölésére 
kiváló lehetőséget nyújt a tájékozódási ismeretek és a tájfutás oktatása, hiszen 
az iskolaudvaron, a szabadtéri sportpályán, az iskolaépületben, a közeli park-
ban is megtartható a tanóra.

A tájékozódáshoz és a tájfutáshoz kötődő ismeretek nem kizárólag a test-
nevelésórán jelennek meg, hanem más tantárgyak keretein belül is, pl: föld-
rajz, történelem, biológia, matematika stb. A tantárgyközi koncentrációkat, 
kereszttantervi lehetőségeket is érdemes kiaknázni, sok elméleti ismeret meg-
értésében segíthet a gyakorlatban kipróbált térképhasználat, az iránytű, tájoló 
alkalmazása. Mindez növeli a tanulói aktivitást, az önálló tanulói munkát. 
Aktivizálja a nehezen „mozgósítható” tanulókat. Oldja a más tárgyaktól való 
elszigeteltséget. Segíti a tudományterületek összekapcsolásával a tanulói meg-
értést. (Bíró 2015)
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Kutatásunkkal célunk, hogy bemutassuk a tájfutás megjelenését a különböző 
tantervi szabályozókban, és feltérképezzük az iskolai oktatásban (tanóra, isko-
lai sportkör, erdei iskola, szabadidősport, sportversenyek stb.) történő széles 
körű alkalmazási lehetőségét.

Kérdésfeltevések:

A kutatásunk során az alábbi kérdések fogalmazódtak meg:

A tantervekben hogyan és milyen módon jelenik meg a tájfutás?
Milyen lehetőségek vannak a tájfutás és a tájékozódási ismeretek ok-
tatására?
A tájfutás nemzetközi jó gyakorlataiban hogyan jelenik meg a sportág?
A tantárgyköziséggel milyen más tárgyak oktatásában van lehetőség a 
tájfutáshoz, a tájékozódási ismeretekhez kapcsolódni?

Hipotézisek

Feltételezzük, hogy a tájfutás oktatására (sokoldalúsága miatt) sokkal 
több lehetőség van a tantervben, mint ami nevesítve megjelenik an-
nak tartalmi elemeiben.
Feltételezzük, hogy a tájékozódási futás oktatására készített tanmene-
tek nem kaptak széles körű publicitást az oktatási rendszerben.

Anyag és módszer

Hazai tantervi komparatív elemzésekkel és nemzetközi jó gyakorlatok ismer-
tetésével kívánjuk alátámasztani a sportág meghatározó szerepét a sokoldalú 
személyiségfejlesztésben és az életviteli kompetenciák fejlesztésében. Cselek-
vési terv formájában foglaljuk össze, hogy milyen feladatokat, szakmai mun-
kát kell végeznie a szakszövetségnek és a pedagógusoknak az eredményes ok-
tatómunka érdekében.



152 Herpainé Lakó Judit, Müller Anetta, Szabó Béla

Eredmények:

Az új típusú tantervek első generációja 1995-ben jelent meg, Nemzeti alap-
tanterv néven, ennek bővített keretek között történő megújulásai többször 
is napvilágot láttak (1995-NAT1, 2003-NAT2, 2007-NAT3, 2012-NAT4). 
Több hazai szakember (Rétsági et al., 2011, 2014; Hamar–Derzsy 2002a; 
2002b, Hamar, 2012) vizsgálta a törvényi és tantervi változások összefüggéseit 
a Testnevelés és sport műveltségterület kontextusában. A műveltségterületre 
gyakorolt oktatáspolitikai hatás eredményeként került bevezetésre a minden-
napos testnevelés. A 2012/2013-as tanévtől az 1., az 5. és a 9. évfolyamon, 
majd felmenő rendszerben minden évfolyamon kötelezően bevezetésre került 
a mindennapos testnevelés. A 2015/2016 tanévtől kezdve teljessé vált a min-
dennapos testnevelés bevezetése.

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott pedagógiai elvek, nevelési cé-
lok, fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak a keret-
tantervekben kerültek meghatározásra, melyből képzési tartalomhoz és isko-
latípushoz kötődően többféle létezik.

A tájfutás megjelenése az 1−4 osztályos kerettantervben
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1. táblázat: A tájfutás, tájékozódás kapcsolódása a természetes mozgásformákhoz, az al-
ternatív és szabadidős mozgásrendszerekhez az 1−2. osztályban (http://kerettanterv.ofi.
hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html)
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A „természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendsze-
rekben” elnevezésű tantervi tartalomra 30 órányi keretet szán a tanterv az 1−2. 
osztályban.  A tanterv a szabadban űzhető mozgásformákat helyezi a tartalom 
fókuszába, ahol a tanulók az állandóan változó időjárás elemeihez alkalmaz-
kodnak, mely edzi a szervezetüket és immunrendszerüket egyaránt, valamint 
növeli a friss, szabad levegőn való tartózkodás idejét. Az egyéb szabadidős 
mozgások csoportjába a tájfutás nagyon jól illeszthető, mely iskolaudvaron, a 
közeli parkban egy egyszerű mátrix, illetve smatroll (oldalnézeti képet ábrázol 
a természeti vagy épített környezetről) térképrajzzal és pontokkal oktatható.

Az ismeretek és a személyiségfejlesztés területén a közös mozgás mint öröm-
forrás megélése fogalmazódik meg, melynek egyik kiváló eszköze lehet a tájfu-
tás, melyet nemcsak egyénileg, hanem csapat és váltó formájában is meg lehet 
valósítani a csoportkohézió erősítése céljából.

2. táblázat: A tájfutás, tájékozódás kapcsolódása a természetes mozgásformákhoz, az al-
ternatív és szabadidős mozgásrendszerekhez az 3−4. osztályban (http://kerettanterv.ofi.
hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html)
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A „természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendsze-
rekben” elnevezésű tantervi tartalomra ugyancsak 30 órányi keretet szán a 
tanterv a 3−4. osztályban is. A tanterv tovább bővíti a szabadban űzhető moz-
gásformákkal a tartalmat, valamint a meglévő ismeretek gyakorlására, elmélyí-
tésére ad lehetőséget. Ennek érdekében bevezetésre kerülhet a hagyományos 
tájfutó térkép megismerése, a feladat-végrehajtásban történő használata. 
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3. táblázat: A tájfutás, tájékozódás kapcsolódása a természetes mozgásformákhoz az alterna-
tív és szabadidős mozgásrendszerekhez az 5−6. osztályban (http://kerettanterv.ofi.hu/02_
melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html)
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Az „alternatív környezetben űzhető sportok” elnevezésű tantervi tartalomra 
46 órányi keretet szán a tanterv az 5−6. osztályban. Választási lehetőséget ad 
az iskola infrastrukturális és humán erőforrásainak függvényében a különböző 
alternatívák közül.

A tanterv tartalma korábban dominánsan foglalkozott a térképészeti ismer-
tek elsajátításával, mely megalapozza a tájfutás sportágspecifikus ismereteit. 
Most ez konkrétan nem jelenik meg benne, azonban ebben az életkorban 
érdemes a térképészeti ismereteket gyakorlati feladatokhoz kötni, mely bővíti 
a tanulók térképpel történő tájékozódási ismereteit. Az egyéni differenciált 
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foglalkozásokkal, személyre szabott feladatokkal hatékonyabban érhetjük el 
az ismertek megszilárdítását és a sikerélmény biztosítását. (Bíró 2006, Bíró 
2007)

Az ismeretek, személyiségfejlesztés területén kiemelkedő szerepet kap a sza-
badidő tudatos, hasznos eltöltése, melybe a tájékozódási futás jól illeszkedik.

Az ismeretek és személyiségfejlesztés kapcsán a szabályismeretet nevesíti, 
mely a sportág alapjait jelenti, és lehetőséget ad majd a versenyzésre, a telje-
sítményre törekvésre. A környezetvédelemre való nevelést is fontosnak ítéli a 
tanterv, melyre a tájfutás igazán nevel.

4. táblázat: A tájfutás, tájékozódás kapcsolódása a természetes mozgásformákhoz az alterna-
tív és szabadidős mozgásrendszerekhez az 7−8. osztályban (http://kerettanterv.ofi.hu/02_
melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html)



159A tájfutás oktatásának lehetőségei az iskolában a kerettantervek tükrében



160 Herpainé Lakó Judit, Müller Anetta, Szabó Béla



161A tájfutás oktatásának lehetőségei az iskolában a kerettantervek tükrében

Az „alternatív környezetben űzhető sportok” elnevezésű tantervi tartalomra 
54 órányi keretet szán a tanterv az 7−8. osztályban. Választási lehetőséget ad 
az iskola infrastrukturális és humán erőforrásainak függvényében a különböző 
alternatívák közül, melyből az iskolának legalább négyfélét kell választani és 
tantárgyi tartalommal megtölteni. Bár a tantervi két mintában nem szerepel, 
lehetőség van szabadban űzött sportot választani, mely a tájfutásnak további 
lehetőséget ad a tartalmi elemek megtöltésére.

Fontos szempont, hogy a 7−8. évfolyamban a választott sportág technikai, 
taktikai és szabályismereteinek mélyítése történjen meg a jobb teljesítmény 
elérése céljából.

9−12. osztályos kerettanterv

A középiskola 9−12. osztályában az „Alternatív és szabadidős mozgásrend-
szerek” elnevezésű tantervi tartalomra 60 órát szánnak, ahol a helyi tárgyi 
feltételek függvényében legalább négy választott sportági mozgás mozgás-
műveltségének fejlesztése a követelmény. Lehetőség van az 5−8. osztályban 
felsorolt lehetséges sportok vagy/és a helyi lehetőségek adta egyéb alternatív, 
szabadidős sportok választására, mely így biztosítja a tájfutás kontinuitását a 
közoktatás rendszerében.
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Célként fogalmazódik meg:

Az egyén által előnyben részesített, élethossziglan űzhető sportok alterna-
tíváinak bővítése.

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető gyakorlatok-
kal, a természeti erők felhasználásával a szervezet alkalmazkodóképességé-
nek, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. 

A természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás, laza tanári kontrol-
lal.

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése.

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása.

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, 
túrajellegű terhelések előtt és alatt.

5. táblázat: A tájfutás, tájékozódás kapcsolódása a természetes mozgásformákhoz, az al-
ternatív és szabadidős mozgásrendszerekhez az 9−10. osztályban (http://kerettanterv.ofi.
hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html)
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A 11−12. osztályban az alternatív és szabadidős mozgásrendszerek egységen 
belül nevesítve van a tájékozódási futás. A rekreációs szemlélet és az iskola bel-
ső és külső környezetének megismerése tükröződik vissza a tananyagrészben

6. táblázat: A tájfutás, tájékozódás kapcsolódása a természetes mozgásformákhoz az 
alternatív és szabadidős mozgásrendszerekhez az 11−12. osztályban (http://keret-
tanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html)
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Külföldi jó gyakorlatok

Olaszországban komoly akadályt jelent, hogy a gyerekek még a saját kör-
nyezetüket sem ismerik eléggé. Az Olasz Oktatási Minisztérium a tájfutást 
választotta a gyerekek természethez való visszaszoktatásához az iskolai sport 
és természet programjában. A tájfutás olcsó testedzési forma, emellett a tan-
tárgyköziség szempontjából is hasznos, hiszen jól összekapcsolható sok más 
tananyaggal is, például a botanikával, a geológiával, a földrajzzal.

A tájfutás Norvégiában a legnépszerűbb sportág, de közkedveltsége a többi 
sporttal együtt csökkent az utóbbi időben. A tájékozódás oktatása a tananyag 
szerves része, és segítendő a pedagógusok munkáját egy új programot hoztak 
létre, melynek célja, hogy a gyerekek otthon érezzék magukat az erdőben. A 
helyi sportegyesületek is segítenek az iskoláknak, és a tanároknak is rendeznek 
versenyeket, hogy minél eredményesebb legyen az oktatás. A tananyag alapve-
tően gyakorlati, célja, hogy minél több ember ismerje meg a tájoló és a térkép 
használatát.

Feladatok és lehetőségek

A Z generáció igényeit figyelembe véve a mindennapi oktatásba érdemes len-
ne bevonni azokat az IKT (pl. okostelefon – mobli-O, QR-kódos pontfogás 
–, állandó pálya, GPS vagy egyéb útvonalkövető alkalmazások…) eszközöket, 
melyek színesebbé teszik az oktatást, és felhívják a digitális nemzedék figyel-
mét a tájékozódási futás értékeire.

Hasznos lenne minél több olyan ingyen, széles körben elérhető kiadványt 
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készteni a tanárok számára, mely a módszertant tartalmazza konkrét óraterve-
zetek, feladatok formájában, természetesen minden segéddokumentummal, 
elektronikus segédletekkel, e-anyagokkal.

A testnevelő tanári továbbképzések rendszerében meg kell jelennie a tá-
jékozódási futásnak is. Ki kellene használni a szaktanácsadói rendszer adta 
lehetőségeket, felületeket is e sportág minél szélesebb körű megismertetésére, 
népszerűsítésére és az oktatásba történő bevonására.

A testnevelésórákon kívül az iskolai, szervezett, tanórán kívüli szabadidős 
tevékenységekben is megjelenhetne a sportág. 

Ezzel összefüggésben a felsőoktatás lehetőségeit is meg kell vizsgálnunk. A 
sportszakos képzések hallgatói megismerik a sportág alapjait és oktatásának 
módszertanát, ezt lehetne kiegészíteni az érdeklődők számára további oktatási 
lehetőségekkel (pl. sportszakmai gyakorlat). Valamint érdemes lenne a nem 
sportszakos hallgatók kötelező testnevelésébe is bevonni, új és üde színfolt 
lehetne a tájfutással történő ismerkedés. 

A sportági szakszövetség – a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség – a rend-
szer szakmai irányítója, összefogója kell, hogy legyen.

Összefoglalás

Kutatásunk során bizonyítást nyert, hogy a tájfutás oktatására sokkal több 
lehetőség adódik a tantervben, mint ami nevesítve megjelenik annak tartalmi 
elemeiben. A mindennapos testnevelés infrastrukturális problémáinak kikü-
szöbölésére kiváló lehetőségeket nyújthat a tájékozódási ismeretek és a tájfutás 
oktatása, hiszen az iskolaudvaron, a szabadtéri sportpályán, az iskolaépület-
ben, a közeli parkban is megtartható a tanóra. 

A megtanult ismeretek az egészséges életmód, a rendszeres fizikai aktivitás 
támogatása mellett széles körű lehetőségeket biztosítanak. A tájékozódási ké-
pességek fejlesztése és minél magasabb szintű hasznosítása, alkalmazásképes 
megvalósítása a mindennapi életben is fontos kompetenciaterület. 

Az informatikai eszközökkel támogatott (pl mobil-o, QR-kódos pontfogás 
– állandó pálya) sportolás még az inaktívabbak számára is vonzóvá teheti a 
tájfutást.

A tájékozódáshoz és a tájfutáshoz kötődő ismeretek nem kizárólag a testne-
velésórán jelennek meg, hanem más tantárgyak keretein belül is, pl: földrajz, 
történelem, biológia, matematika stb. A tantárgyközi koncentrációkat, keresz-
ttantervi lehetőségeket is érdemes kiaknázni, sok elméleti ismeret megérté-
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sében segíthet a gyakorlatban kipróbált térképhasználat, az iránytű, a tájoló 
alkalmazása, a téri tájékozódás. 

A tájfutás természetközelségére építve akár az erdei iskolai programokba 
(ez kötelező tanulási forma alternatív keretben, alternatív tartalommal), nyári 
táborokba stb. is bekapcsolható.

A tájékozódási futás oktatására készített tanmenet eddig nem készült, se-
gédanyagok, módszertani segédletek azonban már léteznek (pl: http://nyksze.
hu/wp-content/uploads/2014/01/t%C3%A1jOktatofuzet_tanaroknak.pdf, 
http://np.netpublicator.com/netpublication/n35166438), átfogó tanmenet 
és konkrét óravázlatok, tervezetek az életkori specifikumokkal és a kerettan-
tervi elvárásokkal összevetve még nem jelentek meg. Ennek pótlása lehet az 
első lépés az iskolai tájékozódási futás szélesebb körű bevezetéséhez.
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