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A tanfolyam a számok tükrében

• Teljes résztvevői létszám: 44 fő.

• Sikeres vizsgázók száma: 41 fő.

• Gyakorló túrák száma: 10,
• 3 túra Észak-Magyarországon, köszönet a Tiszaújvárosi Sport Club 

Természetjáró Szakosztályának; 
• 3 túra Észak-Dunántúlon;
• 3 túra Dél-Dunántúlon, köszönet a Demeter Egyesületnek;
• 1 tájékozódási túraverseny Veszprémben, köszönet a Természetjáró 

Fiatalok Szövetségének a szervezésben nyújtott segítségéért.

• Oktatók száma: 11 fő.

• Oktatók által végzett önkéntes munkaórák száma: 1100 óra.





Gizella Kupa – túraverseny Veszprém 
környékén

• A tanfolyam résztvevői 
18 csapatba 
tömörülve vettek részt 
az Országos 
Középfokú 
Tájékozódási 
Túrabajnokság 6. 
fordulóján.



Speciális, túravezetőknek készült 
elsősegélynyújtó tanfolyam

• A túravezető képzések történetében 
első alkalommal zajlott olyan 
gyakorlatorientált elsősegélynyújtó 
képzés, amely nemzetközileg is 
elfogadott tanúsítványt ad a sikeres 
teljesítőknek.



Jelzésfestés gyakorlat

• A tanfolyam követelményei között 
szerepel, hogy a túravezető jelöltek részt 
vegyenek egy egész napos turistaút 
jelzésfestésen. Ennek az a célja, hogy 
gyakorlati tapasztalatot szerezzenek a 
jelzésfestésből.

• Ezúton szeretném ismételten kifejezni 
köszönetemet azoknak az 
egyesületeknek, szervezeteknek, akik 
ehhez a feladathoz segítséget nyújtottak a 
tanfolyam résztvevői számára.



Értékelések, visszajelzések az e-learning
rendszerben
• A tanfolyam során igyekeztünk figyelmet fordítani arra, hogy a 

leadott feladatokkal kapcsolatban az értékelések mellé rövid 
szöveges visszajelzést is adjunk.

• Ezt a túratervek leadása feladatnál használtuk.

• Az értékelések rendszerén még dolgozunk, hogy a következő 
tanfolyamon jobb visszajelzéseket tudjunk adni a 
résztvevőknek.



Értékelések, visszajelzések az e-learning
rendszerben
• A tanfolyam oktatói a résztvevők előrehaladását egy külön oldalon tudták követni, ahol a 

tanfolyam végén a hallgatók a tanfolyamszervezői ajánlást is megkapták.

• Ezzel az adminisztráció egy részét át tudtuk helyezni az elektronikus oktatási környezetbe 
és nem kellett a papírokkal, pecsétekkel bajlódni.



Tevékenységek az e-learning
rendszerben

• A bal oldali grafikonon a 
kurzus látogatottsága látható. 
Megfigyelhető, hogy az 
írásbeli vizsga előtt közel 
duplájára nőtt a 
tevékenységek száma az 
elektronikus oktatási 
környezetben. Ez a 
gyakorlatban a tananyagok 
megtekintését jelenti.



E-learning tananyagok megtekintése

• A tanfolyami oldalon közzétett 
tananyagok mindegyikét 
megtekintették a résztvevők.

• Voltak tananyagok, amiket 
többször is megnéztek vagy 
letöltöttek.





Írásbeli vizsga

• Az első központi írásbeli vizsga 
az MTSZ Oktatási Bizottságának 
irányításával valósult meg.

• 3 helyszínen:
• Veszprémben,

• Budapesten,

• Tiszaújvárosban.

• Az eredmények összesítéséből 
készült hisztogram a jobb 
oldalon látható.





Gyakorlati vizsga Döbröntén

• A sikeres központi írásbeli vizsga után az 
MTSZ Oktatási Bizottságának 
részvételével rendeztük meg a gyakorlati 
vizsgát.

• A résztvevők nagy számára való tekintettel 
két pályán zajlott a vizsgáztatás.

• A gyakorlati vizsgát mindenki sikeresen 
teljesítette.



Köszönjük a figyelmet!

email: tanfolyam@bakonyituravezeto.hu

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