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Safe4Cycle – kerékpározzunk biztonságosan! 
 
 
A Safe4Cycle program az Európai Unió Erasmus+ programjának támogatásával pályázatot hirdet 
általános iskolák számára kerékpáros közlekedésbiztonsági oktatás témakörben. 
 
A Safe4Cycle program nemzetközi stratégiai együttműködés keretében kerékpáros közlekedésbiztonsági 
programot indít általános iskolák számára. A program lényege, hogy nemzetközi összehasonlításban a 
legjobb mintákat összegyűjtve olyan egységes közlekedésre nevelési programot dolgoznak ki a 
projektben részt vevő partnerek, melynek keretében mind a közlekedési ismereteken alapuló iskolai 
oktatási programot, mind annak oktatásához szükséges mentorképzési programot elméleti és gyakorlati 
tudásátadással valósítja meg. A 9-12 éves korosztályt célzó program az általános iskolai oktatási 
rendszerhez illeszthető. 
 
A projekt lehetőséget ad országosan 3 általános iskola, iskolánként 2-2 tanár bevonására, melynek során 
a mentorképzést, valamint a teljes programot egy tanéven keresztül (2016-2017-es tanév) biztosítjuk az 
iskola számára. A projektben történő részvétel egyik hangsúlyos feltétele, hogy az iskola, illetve 
fenntartója legalább szándéknyilatkozat formájában kötelezettséget vállal arra, hogy a kísérleti tanévet 
követő első félévben a program működtetését fokozatosan, a tanév végére teljes egészében átveszi, 
illetve – akár külső források bevonásával – garantálja a program további fenntartását. 
 
A program az iskolák számára a projekt keretében három félévben ingyenes, az oktatási program 
további fenntartását azonban az iskolának kell megoldani. 
 
A mentorképzés ötnapos jelenléti képzés formájában történik, a résztvevők tanúsítványt kapnak a 
részvételről. A program során az oktatást lebonyolító mentorokkal egyéni szerződést kötünk, melynek 
keretében egységes díjazásban részesülnek. 
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A PÁLYÁZAT CÉLJA 

 
A Safe4Cycle program keretében a magyar BringaAkadémia, az osztrák Easy Drivers RADFAHRSCHULE, 
illetve a holland Mobycon oktatási módszertanát és tapasztalatait összegezve kívánunk létrehozni egy 
olyan kerékpáros közlekedésre nevelést elősegítő tananyagot, ami akár Európa-szerte segítséget 
nyújthat azoknak, akik ilyen jellegű oktatással szeretnének foglalkozni. 
 
A tananyag-fejlesztés magában foglalja a mentorok számára készülő kézikönyv, illetve ennek alapján a 
mentorképzés anyagának összeállítását. A mentorok elméleti és gyakorlati képzése elengedhetetlenül 
szükséges a program sikeréhez, hiszen olyan ismereteket adunk át számukra meghívott előadónk 
segítségével az ötnapos képzési program során, amelyeket máshol ilyen formában nem tudnának 
megszerezni. 
 
A Safe4cycle program keretében kidolgozzuk egy olyan kerékpáros szakkör alapjait a partnerszervezetek 
már létező programjainak felhasználásával, továbbfejlesztésével, melynek célja a 9-12 éves gyerekek 
elméleti és gyakorlati felkészítése a forgalomban való közlekedésre. Célunk, hogy a gyerekek 
magabiztosan és biztonságosan tudjanak kerékpárral közlekedni, és ezáltal csökkenjen a gyerekeket ért 
kerékpáros balesetek száma. 
 
A pályázat célja olyan általános iskolák kiválasztása, amelyek részt vesznek a mentorképzés 
tananyagának, illetve a szakkör ismeretanyagának tesztelésében egy pilot program keretében a 
2016/2017-es és a 2017/2018-as tanévben, illetve vállalják a program fenntartását további három évig. 
 

 
AZ OKTATÁSI PROGRAM MENETE 

 
1. Safe4Cycle mentorképzési program 

A sikeres pályázatot benyújtó iskolák 2-2 pedagógust (tanító, bármely szakos tanár) delegálnak 
az ötnapos mentorképzési tréningre, melynek tervezett helyszíne a budapesti BringaPark (1103 
Budapest, Hangár utca 10.), tervezett időpontja: 2016. június 28.-július 2. 
A képzésen ajánlott saját kerékpárral részt venni, de korlátozott számban tudunk kerékpárokat 
biztosítani azok számára, akik nem tudják megoldani a saját kerékpár helyszínre szállítását. 
A tréningen való részvétel a pedagógusok számára ingyenes, számukra minden nap 
szendvicsebédet biztosítunk. 
 
A tréning a következő modulokból épül fel: 

 KRESZ-oktatás 
o A kerékpárosokra vonatkozó KRESZ-szabályok 
o A legjellemzőbb balesettípusok, illetve azok elkerülésének lehetséges módjainak 

bemutatása 

 Kerékpár-ismereti oktatás 
o A kerékpár és a fejvédő felépítése, beállítása 
o A kerékpár jellemző hibái, amelyek előfordulhatnak, illetve azok javítása 
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 Kerékpár-kezelési (gyakorlati) ismeretek 
o A kerékpár indulás előtti ellenőrzése 
o Kerékpáros képességfejlesztő gyakorlatok, feladatok 
o Különböző, a tanulást segítő, a foglalkozások menetét lazító játékos feladatok 

ismertetése 
o A tanultak gyakorlása valós forgalmi körülmények között 

 Kerékpáros túravezetési ismeretek 
o Elmélet 
o Gyakorlat 

Az egyes témaköröket részben a Vuelta Sportegyesület munkatársai, részben az adott téma 
meghívott szakértői oktatják. 
 
A tréninget írásbeli és gyakorlati vizsga zárja. A továbbképzésen részt vevő pedagógusoknak a 
programban való további részvételhez legalább az összóraszám 90 százalékában jelen kell 
lenniük, illetve mind az írásbeli, mind a gyakorlati vizsgán legalább 75 %-os eredményt kell 
elérniük. 
 
 

2. Iskolai Safe4Cycle szakköri foglalkozások 

A pályázaton kiválasztásra kerülő iskolák a 2016/2017-es tanévben Safe4Cycle program 
keretében BringaAkadémia szakköröket szerveznek a 9-12 éves (3-6. évfolyamos) gyerekek 
számára a mentorképzést sikerrel teljesítő pedagógusok szervezésében. 
 
A szakkörök az alábbi időrendi felosztásban kerülnek megszervezésre a mentorképzésen 
megszerzett ismeretek alapján (tervezet): 

1. Elméleti foglalkozások 2016. október-2017. március között havonta 2, összesen 10 
alkalommal. 

2. Gyakorlati foglalkozások (kerékpáros képességek, készségek fejlesztése) 2017. március-
június között, összesen 10 alkalommal. 

 
A tanév során a pályázat kiírója folyamatosan nyomon követi a program menetét, instruálja a 
mentorokat. 
 
A 2017/2018-as tanévben a pilot program tapasztalatai alapján folytatódnak a kerékpáros 
szakkörök az iskolákban, az őszi félévben a Vuelta Sportiroda szakmai támogatásával. A tavaszi 
félévtől a megszerzett tapasztalatok és az átadott oktatási segédanyagok alapján az iskola 
önállóan folytatja a kerékpáros szakkörök szervezését. 
 
A 2016/2017-es tanévben a programban részt vevő, szakköri foglalkozásokat vezető 
pedagógusok (Safe4Cycle mentorok) munkájukért megbízási díjat kapnak. A Safe4Cycle 
mentorok a kerékpáros szakkörök megszervezésén, lebonyolításán túl folyamatosan 
tájékoztatják a pályázatot kiíró Vuelta Sportirodát a program menetéről, szakmai 
tapasztalataikról, illetve az esetlegesen felmerülő problémákról. A mentorok további feladata a 
program során a kiíró által előírt dokumentáció vezetése. 
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PÁLYÁZÓK KÖRE 

 
Bármely Magyarországon működő általános iskola benyújthat pályázatot. 
 
 
 
A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 

 
1. A jelentkező iskola a mellékelt szándéknyilatkozatban vállalja, hogy a kísérleti tanévet követő 

első félévben a program működtetését fokozatosan, a tanév végére teljes egészében átveszi, 
illetve – akár külső források bevonásával – garantálja a program fenntartását további 3 évig. 
 

2. A jelentkezés során nem jelenthet akadályt a tárgyi eszközök esetleges hiánya. A program fontos 
eleme, hogy nem kell hozzá különleges infrastruktúra. Az elméleti oktatáshoz egy tanterem 
szükséges, míg a gyakorlati foglalkozások megszervezéséhez elegendő egy iskolaudvar, illetve 
10-12 darab tányérbója. 
A gyakorlati foglalkozások lebonyolításához alkalmanként legalább 3 kerékpárra, illetve 
kerékpáros fejvédőre van szükség. A projekt keretében a pályázat kiírója biztosítja a szükséges 
eszközöket a pilot programban részt vevő iskolák számára a 2016/2017-es, illetve 2017/2018-as 
tanévre. 
 

3. Mentorok: az iskola által delegált 2 jelölt, akik megfelelnek az alábbi elvárásoknak: 

 Magabiztosan tud kerékpározni, és rendszeresen közlekedik kerékpárral valós forgalmi 
körülmények között. 

 Érti és elfogadja a biztonságos kerékpározás alapelveit, és kifejezi hajlandóságát a 
Safe4Cycle program módszertanának elsajátítására. 

 Részt vesz az ötnapos tréningen, és azt sikeres vizsgával bizonyítja, hogy alkalmas és 
képes mind az elméleti, mind a gyakorlati foglalkozások megtartására. 

 Van hajlandósága a program folytatására a 2017/2018-as tanévet követően. 

 Barátságos, toleráns és közvetlen. 

 Jó szervezői képességekkel rendelkezik. 

 Jó kommunikációs képességekkel rendelkezik. 

 Betartja a projektmenedzsment utasításait, illetve folyamatosan együttműködik a 
projektmenedzsmenttel, 

 Követi és teljesíti az előírt dokumentációs feladatokat, rendszeresen beszámol 
tapasztalatairól. 

 
A mentorok munkájának rendszeres értékelését a Safe4Cycle program alapelvei teljesülésének 
érdekében monitoringrendszer biztosítja, mely egyben támogatja is őket feladataik 
elvégzésében, és lehetőséget biztosít számukra bármilyen szakmai kérdés megvitatására. 
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A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 

 
A kitöltött jelentkezési lapot aláírással, pecséttel ellátva az alábbi címre kell elküldeni: 

Abelovszky Tamás 
Safe4Cycle szakmai projektmenedzser 
info@bringaakademia.hu  

 
Beküldési határidő: 2016. április 30. 
 
 
 
ÉRTÉKELÉS 

 
A beérkezett pályázatok 2016. május 10-ig kerülnek elbírálásra, a pályázók írásban kapnak értesítést. 
A nyertes pályázókkal 2016. június 1-ig együttműködési szerződés kerül aláírásra. 
 
 
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

 
Abelovszky Tamás 

 30/462-0181 

 info@bringaakademia.hu 

 https://www.facebook.com/safe4cycle 
 
 
 
 
 

   
Eisenkrammer Károly 
elnök 
Vuelta Sportegyesület 
 
 

Budapest, 2016. április 11.  
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