Tájékoztató
a középfokú gyalogos túravezetői tanfolyam lebonyolításáról
A tanfolyam 2011 novemberében történt meghirdetéssel indult. Oktatási formájában az
MTSZ Oktatási Szabályzata alkalmazása mellett az MTSZ új oktatási koncepciójának
figyelembevételével került sor. Ugyanakkor a hallgatók idő- és költségtakarékossági
szempontjai is célkitűzésre kerültek. Ezért a tanfolyam alapvetően önképző jellegű egyéni
tanulás melletti konzultációkra és a szükséges gyakorlótúrákra épült. A tanfolyam elvégzését
további természetjáró tevékenységek teljesítése egészítette ki.
Ezen célok helyességét a nem várt magas jelentkezési szám igazolta vissza. A tanfolyam
kezdetén 41 fő adta le jelentkezési lapját és 38 fő fizette be - az országosan átlagosnak
mondható - tanfolyami díjat, és kezdte meg az ismeretszerzést. Három fő nem jelent meg és
nem is jelezte távolmaradását. Idővel még egy fő kapcsolódott be a munkába, de időközben 3
fő tanulási nehézségek, illetve munkahelyi elfoglaltság miatt kimaradt a keretből. Így alakult
ki a végleges 36 fős tanfolyami létszám.
Az oktatás központi részét a gyakorlótúrák alkották. A 4 kötelező gyakorlótúra teljesítése mellett
két póttúra beiktatása segítette a gyakorlati ismeretek elsajátítását. A túrák minden esetben a
városkörnyéki terepeken kerültek lebonyolításra, elsősorban Bükkszentkereszt és a Csanyik-völgy
környékén. A túrákon való részvétel a téli időjárási viszonyok ellenére alkalmanként 37-32 fő
közötti létszámú volt.
Az elméleti ismeretek megszerzésére megfelelő számú és színvonalú oktatási anyagot –
tankönyv, térkép, képanyag – biztosított szövetségünk a résztvevőknek. Az elméleti anyag
önképző jellegű elsajátítását két-háromhetenkénti feladatok kiadásával és azok
megoldatásával befolyásoltuk. A feladatok témakörönként, tananyagonként 10-15 - a
tankönyvekből elsajátítható – kérdésből álltak. Ezek többségénél törekedtünk a gyakorlati
jellegű ismeretanyag elérésére. Ehhez jó segítséget adott az egységes térképhasználat, ami a
tereptani ismeretek fő alapjául szolgált. De a többi tantárgy esetében is a gyakorlati ismeretek,
tudás elsajátítása volt a fő szempont. A feladatmegoldások kiértékelésére a konzultációkon
került sor, melyre a látogatottság mintegy 60%-os volt.
A tanfolyam részét képezte még egyéni természetjáró tevékenység teljesítése is, ami két-két
teljesítménytúra, illetve egyesületi túra teljesítése mellett az egyéni túranapló vezetéséből állt.
Ezek teljesítése 90% fölött valósult meg. Néhány résztvevő a Vitézlő-teljesítménytúrán fogja
véglegesen teljesíteni ezen feltételeket. Ezek eredményeként a vizsgázott túravezetők
sikeresen megalapozták és rövid időn belül elérhetik a bronz jelvényes túrázói minősítést.
A vizsgák a szabályzat előírásai szerint, sikeresen zajlottak le. A nagy létszám miatt az
írásbelire két részletben került sor, és a felkészültséget átlagosan 78%-os pontszám elérésével
bizonyították. A gyakorlati vizsga a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére is minden
résztvevőnek maradéktalanul sikerült.
A tanfolyam eredményes lezárásával összességében 36 új bronzjelvényes túravezetővel gyarapodott
megyénk túravezetői gárdája. Ezek egyesületi megoszlása: BFTE 16; DTSK 6; TSC 3; VTBE és
SZVSE 2-2; VTBK, KTE, MHTE, Ózd és DTC 1-1fő. Egyesületen kívüli 2 fő.
A tanfolyam lebonyolítását és a vizsgáztatást összességében 5 fős oktatógárda (Balkányi
Ferenc, Garadnay Sándor, Kiskun Magdolna, Szemánné Máté Katalin és Szemán László) látta
el. A felkért vizsgaelnök Szamosi Csaba volt.
A tanfolyam összességében eredményesen zárult, annak elméleti és gyakorlati tapasztalatai jó
alapot nyújthatnak szövetségünk jövőbeni oktatási feladatainak sikeres ellátásához,
ugyanakkor úttörő szerepet láttak el az MTSZ új oktatási célkitűzéseinek megvalósításához.
Garadnay Sándor
tanfolyamvezető, vizsgabiztos

