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Bemutatkozás

• A HATESZ Egyesület a Hajag környéki természetjárás és 
szabadidősport fejlesztése érdekében jött létre. Az egyesület kis 
létszámú, de annál lelkesebb és felkészültebb.

• Az oktatás és nevelés része az egyesület tevékenységének, így 
2019 után idén is megrendezzük a „Bakonyi Túravezető” 
elnevezésű, MTSZ bronzjelvényes túravezető tanfolyamot.

• A tanfolyamot a Magyar Természetjáró Szövetség Oktatási 
Bizottságával való szoros együttműködés keretében valósítjuk 
meg.

• A második tanfolyam lebonyolításában további 2 egyesület is a 
segítségünkre van. Köszönjük nekik a támogatásukat!



A tanfolyamról

• A „Bakonyi Túravezető” elnevezésű képzési rendszert 2017-ben hozta 
létre a Bakony TE, amihez 2018-ban csatlakozott a HATESZ Egyesület. 
Ma már csak a HATESZ Egyesület foglalkozik a képzési rendszer 
fejlesztésével és működtetésével.

• A tanfolyamot hosszas előkészület és felnőttképzési szakértővel való 
egyeztetés után hirdettük meg.

• A résztvevők területi elhelyezkedésére való tekintettel vezettük be az 
elméleti foglalkozásokra az online megoldást. Erre a járványügyi 
intézkedések miatt is szükség volt, mert a tanfolyam indulásakor még nem 
lehetett szállást foglalni a képzési hétvégékre.

• A online oktatást egy korszerű e-learning rendszerrel (Moodle) támogatjuk, 
mely lehetőséget ad a kooperatív tanulásra, a feladatok pontos 
értékelésére, a tanulók előrehaladásának nyomon követésére és a 
résztvevők egymás közötti kommunikációjára is.





A tanfolyam számokban

• Az elsőként indult tanfolyamon 34 fő vesz részt.

• Várólistán 18 fő volt.

• A másodjára indított tanfolyamra 12-en jelentkeztek, végül 
10-en maradtak.

• A résztvevők 11 megye és a fővárosban működő 17 MTSZ 
tagszervezetből érkeztek.

• A tanfolyam indulásakor 31 fő (a résztvevők 70%-a) tagja 
valamely MTSZ tagszervezetnek.

• Oktatók létszáma: 10 fő.



A tanfolyami résztvevők területi elhelyezkedése



Elméleti foglalkozások, konzultációk

• Az elméleti foglalkozásokat a Google 
Meet rendszerével valósítjuk meg, 
aminek a használatával eddig nem 
merült fel probléma.

• Az online elméleti előadásokat 
kiegészítjük személyes konzultációkkal, 
amiket a gyakorló túrák során biztosítunk 
a résztvevők számára.



E-learning környezet

• Nagy segítségünkre van a korszerű 
e-learning környezet, amiben 
elérhetővé tudjuk tenni a 
tananyagokat, a feladatok leírásait, 
a gyakorló túrák kiírását és a 
tanfolyamon belüli kommunikációt.

• A rendszer biztosítja számunkra azt 
is, hogy a résztvevők értékelését is 
ezen a felületen keresztül tudjuk 
végezni. Ez nagy segítség mind az 
oktatók, mind a résztvevők 
számára.



Gyakorló túrák

• A résztvevőket több csoportra 
bontva a gyakorló túrákat a 
Bakony, Balaton-felvidék és a 
Nyugati-Gerecse tájain 
rendezzük meg.

• A második tanfolyam túrái 
pedig a Pilisben, a Bükkben, a 
Szekszárdi-dombságon és a 
Keszthelyi-hegységben 
zajlanak.



Mi van még hátra?

• Vannak még kiadott feladatok, 
amiket a résztvevőknek 
teljesíteni kell.

• Gizella Kupa tájékozódási 
túraverseny Veszprémben.

• Még egy gyakorló túra.

• 5 elméleti foglalkozás.

• Felkészülés az írásbeli és 
gyakorlati vizsgára.



Köszönjük a figyelmet!

email: tanfolyam@bakonyituravezeto.hu

e-learning oldal: https://bakonyituravezeto.hu/tanfolyam
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