A vizsgafeldatokról
(hallgatóknak)

A) Elméleti vizsga: két írásbeli házifeladat megírása, beadása
1. A választott vándortábor kiírása (Amit a jelentkezéshez tudni kell)
Min. 1, max. 2 oldal word alapértelmezett beállítással (ábra max. 25%)
2. A választott útvonal egy napjának komplex programterve (Mikor, mi történik?)
Min. 1, max. 2 oldal word alapértelmezett beállítással (ábra max. 25%)
Leadás: kinyomtatva, névvel ellátva a „terepi” képzésen a képzésvezetőknek.

B) Gyakorlati vizsga: a harmadik nap végén

1. Felismerés: 3‐3 kőzet, növény és állat (3 feladatlap)
2. Tájékozódási gyakorlat
a) Tájékozódási feladatlapok
b) Tájékozódási terepi gyakorlat
Útvonalkövetés a térkép alapján, közben a kitűzött pontok beazonosítása bármely
tájékozódási módszer révén
Bármilyen tájékozódást segítő, saját hozott eszköz használható, de javasolt a szervezők által
adott térkép használata, ami alapján a kijelölés megtörtént. A térképen megjelölt útvonalat
követve kell beazonosítani és igazolni a 12 bejelölt térképi pontot, amit a térképen karika, a
terepen bója jelöl. Az igazolásra kód, lyukasztó vagy zsírkréta szolgál. Az útvonal körpálya
(lehetőleg a bázis központtal), és a feladat teljesíthető legyen a pontok keresésével,
kavarással is két órán belül. Ez terepadottságtól függően (domborzat, láthatóság…) kb. 4‐6
km.
3. Ismertetés: adott természeti, kulturális érték bemutatása a „tanulóknak” (két percben,
szóban szakszerűen, didaktikusan).
Időbontás:
1.
2.
3.
4.

3‐3 kőzet, növény, és állat felismerése (feladatlap)
Tájékozódási feladatlapok
Ismertetés: adott természeti, kulturális érték bemutatása két percben
Útvonalkövetés térkép alapján és pontbegyűjtés (szintidőre)
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15 perc
15 perc
120 perc

Értékelési szempontok
Általános:
a) a tanfolyamon elsajátított ismeretek és módszerek megléte, minősége és alkalmazása;
b) az elvárt sablonok, módszerek és protokoll használata;
c) a természetjáró kompetenciák megléte;
d) szakirodalom/források használata;
e) a túravezetői – táborvezetői jártasságok, készségek megfelelő szintje.
Konkrét:
‐ a fogalmak használatának pontossága, szakszerűsége,
‐ a képzésen tanult technikák és a hozzájuk tartozó területek összekapcsolása módszerek
felismerése, relevanciája, tartalmi elemekhez kapcsolása,
‐ szakmai fogalmak ismeretének, használatának szakszerűsége,
‐ részelemek megléte, teljessége, belső konzisztencia, a bemutatott folyamatok és alkalmazott
módszerek egysége.

A tanúsítvány kiadásának feltétele:
‐ 90%‐os jelenlét a továbbképzésen,
‐ a záró dolgozatok 60%‐os megfelelése,
‐ a gyakorlati vizsga 60%‐os teljesítése.
Vizsgafeladat:
A választott vándortábor kiírása
A választott útvonal egy napjának komplex programterve
Felismerés: 3‐3 kőzet, növény, és állat
Tájékozódási feladatlapok
Ismertetés
Útvonalkövetés és pontbegyűjtés térkép alapján
Összes pontszám

Pontszám:
10
15
9
14
4
48
100

Sikeres felkészülést, eredményes vizsgát kívánnak:
a Szervezők

Tisztelt Hallgatónk!
Kérjük, hogy a két napos képzésre turista öltözéket (túracipő v. bakancs, hátizsák, esőálló öltözet
stb.) is hozzon, mert a több órás gyakorlati foglalkozás és a vizsga nagy része is terepen lesz.
Egyúttal legyen Önnél az az eszköz, amit a terepen való tájékozódáshoz használni fog! Ez lehet
térkép, tájoló, gps, telefonos program…. Az a lényeg, hogy a tanultak után a kijelölt útvonalon
haladva a megadott pontokat meg tudja keresni eszközei segítségével.
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