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Bemutatkozás
A Vuelta Sportiroda 2004 óta foglalkozik kerékpáros közlekedésre neveléssel. Kezdetben mobil 

ügyességi kerékpárpályánkkal és KRESZ-előadásokkal jártuk az országot.

2008-ban kidolgoztuk a BringaSuli iskolai kerékpáros közlekedésre nevelési programot, azóta mintegy 

50 általános iskolában vehettek részt a gyerekek szakköri foglalkozásokon, kerékpáros projektnapokon.

2012-ben a BringaSuli programmal szerzett tapasztalatok alapján létrehoztuk a BringaAkadémiát, ami 

egyszerre jelent egy szabadon választható tantárgyat, iskolai szakkört, pedagógus-továbbképzési 

programot, kerékpáros rendezvényeket – mindazt, amit fontosnak tartunk ahhoz, hogy segítsük a gye-

rekeket biztonságos és magabiztos kerékpáros közlekedőkké válni.

2015-ben mindemellett az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából egy tananyag-fejlesztési 

projekt keretében a kerékpáros oktatást tágabban értelmezve alkottuk meg a Bejárható Magyarország 

tantárgy bringás fókuszú hátterét, így segítve az általános iskolában tanító pedagógusok munkáját.





BringaAkadémia oktatás
Célunk, hogy minél több gyermek megtanuljon biztonságosan és magabiztosan kerékpározni. Ehhez 

elméleti és gyakorlati elemekre egyaránt szükség van, így a BringaAkadémia módszertana ennek 

megfelelően került kidolgozásra. Az interaktív foglalkozások során a gyerekek játszva sajátíthatják el 

azokat a képességeket, amelyek segítségével biztonságos, tudatos közlekedőkké válhatnak. Az oktatás 

az igényekhez igazodva történhet

   interaktív előadások, tanórák;

   iskolai projektnapok;

   többhetes kerékpáros szakkörök;

   tantárgyi struktúrába illesztett foglalkozások formájában.
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BringaAkadémia iskolai tanórák
Az interaktív BringaAkadémia-órákat a Vuelta Sportiroda tapasztalt, kitűnő pedagógiai érzékkel 

rendelkező munkatársai tartják. Az interaktív, játékos órák témáját, módszertanát a gyerekek életkora, 

illetve a megrendelő igényei határozzák meg. A legfontosabb témakörök:

   a kerékpár kötelező felszerelései;

   a kerékpár átvizsgálása indulás előtt;

   hol szabad kerékpárral közlekedni (és hol nem);

   látni és látszani – a láthatóságot segítő eszközök;

   elsőbbségi szabályok.
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BringaAkadémia szakkör
A BringaAkadémia szakkör túlmutat az egy-egy tanórán elsajátítható tudás megszerzésénél. 

A rendszeres foglalkozások magabiztosabban használható képességek megszerzésére irányulnak:

   célcsoport: 9-12 éves gyerekek;

   kerékpáros gyakorlatok az iskolaudvaron, biztonságos környezetben;

   célunk az, hogy a gyerekek a kerékpározáshoz szükséges alapképességeket, úgy mint

 •  elindulás

 •  megállás

 •  kanyarodás

 •  irányjelzés, játékos ügyességi feladatok segítségével sajátítsák el. 
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BringaAkadémia tantárgy
A tantárgy komplex kerékpáros ismeretek átadását célozza, elméleti és gyakorlati jellegű órák egyaránt 

helyet kaptak a kerettantervben. A tantárgy 2013 óta szerepel a szabadon választható tantárgyak lis-

táján, a kerettantervet az Oktatási Hivatal, illetve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakértői segít-

ségével állítottuk össze.

   Választható az általános iskola 3-4., illetve 5-6. évfolyamán

   Heti egy, évi 32 tanóra

   Elméleti ismeretek:

 •   Kerékpáros KRESZ-ismeretek

 •   Kerékpár-ismeret

 •   Kerékpáros túrázás

   Gyakorlati ismeretek:

 •   kerékpáros ügyességi játékok

 •   képességfejlesztő gyakorlatok
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BringaAkadémia 
pedagógusképzés
A 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzéssel célunk a tanárok, tanítók felkészítése a BringaAka-

démia ismeretanyag átadására akár tanórai, akár szakköri keretek között.

   Háromnapos jelenléti képzés

   Előadóink az adott téma elismert szakértői

   Elméleti és gyakorlati ismeretek átadása a kerettanterv alapján

   Bármely szakos, általános iskolában tanító pedagógus jelentkezhet
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BringaAkadémia roadshow 
rendezvények, iskolai 
kerékpáros projektnapok
Az iskolai oktatás mellett mobil ügyességi pályánkkal, bringapárbajunkkal, KRESZ-totónkkal akár bármely 

rendezvénynek kiváló kerékpáros kiegészítő programot kínálunk, akár önálló BringaAkadémia rendez-

vényt szervezünk kül- és beltéren egyaránt. A BringaAkadémia roadshow rendezvényeknek látványos 

eleme a kicsiket és nagyokat egyaránt vonzó kerékpáros freestyle vagy triál bemutató.

Az oktatási programok különleges színfoltja lehet egy BringaAkadémia kerékpáros projektnap, amely az 

oktatás és a roadshow rendezvények elemeit vegyíti. A projektnap részei lehetnek a fentiek mellett a 

KRESZ-tanórák (interaktív kerékpáros közlekedésbiztonsági foglalkozások), vagy akár egy iskolai kerék-

párverseny is.
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BringaAkadémia tábor 
Napközis táborainkban a gyerekek a BringaAkadémia szakkör tematikáját követve játékosan, változa-

tos programokkal fűszervezve ismerkednek a kerékpározás alapjaival, míg a többnapos kerékpáros 

táborokban a túrázásé, a természetes és épített környezettel való ismerkedésé a főszerep.
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BringaAkadémia kiadványok 
szerkesztése, szakértői munkák
Évtizedes tapasztalatunkra és szakértelmünkre támaszkodva vállaljuk kerékpáros kiadványok (szemlé-

letformáló szóróanyagok, bringás „kisokosok”, ismeretterjesztő füzetek, stb.) szerkesztését, előadások 

megtartását, tanulmányok készítését, egyéb szakértői munkák elvégzését.
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www.bringaakademia.hu
info@bringaakademia.hu

+36 30 462 0181


