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ÖTLETPÁLYÁZAT 

Digitális oktatási tartalom fejlesztésére 

 

A Vuelta Sportegyesület az Erasmus+ program finanszírozásában megvalósuló Safe4Cycle2 projekt 

keretében ötletpályázatot hirdet digitális oktatási tartalmak létrehozására kerékpáros közlekedésre 

nevelés témakörben az alap- és középfokú oktatásban dolgozó pedagógusok részére. A pályázat célja 

olyan digitális tartalmak (feladatok) kidolgozása, melyek a Safe4Cycle2 honlapon 

(www.safe4cycle2.com) fejlesztésre kerülő felületen, egy interaktív munkafüzetbe integrálva 

alkalmazhatóak a 4-6. évfolyamos tanulók játékos formában történő közlekedésre nevelésében. 

 

A Safe4Cycle2 projekt célja 

Az Erasmus+ program finanszírozásában megvalósuló Safe4Cycle2 projektben egy magyar, egy szlovén, 

egy romániai, illetve egy angol szervezet közösen dolgozik olyan, kerékpáros közlekedésre nevelést 

segítő online edukációs anyagok kidolgozásán, amelyek elsősorban a 9-12 éves gyerekeket, illetve az 

őket tanító pedagógusokat célozzák. A projekt keretében három szellemi termék kerül kidolgozásra: 

1. Interaktív videók (melyek már elérhetőek a www.safe4cycle2.com oldalon, regisztrációt 

követően) 

2. Interaktív munkafüzet 

3. Blended típusú 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program 

Az együttműködő szervezetek célja egy olyan komplex oktatási program létrahozása, amely a 

célkorosztály biztonságos önálló kerékpáros közlekedésének elméleti alapjait biztosítja. 

Magyarországon a projekt a BringaAkadémia program által korábban elért eredményeket, illetve a 

programban szerzett tapasztalatokat veszi alapul. 

A pályázók köre 

Alap- és középfokú oktatásban dolgozó pedagógusok. 

A pályázat időtartama 

A pályázat meghirdetésétől 2021. március 31-ig van lehetőség a pályázatok beküldésére. 

A pályázat beküldésének módja 

A pályázatokat 2021. március 31-én 23:59-ig lehet benyújtani e-mailben, az info@bringaakademia.hu 

címre elküldve a kitöltött jelentkezési lapot (2. sz. melléklet), illetve a pályázónként legfeljebb három 

kidolgozott tanegységet, az 1. sz. mellékletben meghatározott formában. 

  

http://www.safe4cycle2.com/
http://www.safe4cycle2.com/
mailto:info@bringaakademia.hu


 

2019-1-HU01-KA201-061162 
Innovative digital solutions in 

safety cycling education (Safe4Cycle2) 
 

2 

A digitális tartalmak kidolgozása 

A tartalmak kidolgozása előre meghatározott séma (1. számú melléklet) alapján, előre meghatározott 

témakörökben, előre meghatározott szakmai tartalom feldolgozásával történik, az alábbiak szerint. 

1. A tartalom kidolgozása az 1. számú mellékletben megtalálható mintában meghatározott 

tartalmi és formai követelményekre tekintettel történik. (Az 1. számú melléklettől eltérő 

tartalmakat a pályázat kiírója nem értékeli.) 

2. A feldolgozható témaköröket az alábbi felsorolás tartalmazza: 

1. Miért jó kerékpározni? (Egészségügyi, gazdasági, társadalmi előnyök) 

2. A kerékpár mint jármű 

3. A kerékpár beállítása 

4. Kerékpár-ellenőrzés 

5. A kerékpár karbantartása 

6. Kötelező felszerelések  

7. A láthatóságot segítő felszerelések 

8. Hol szabad kerékpárral közlekedni? 

9. Hol tilos kerékpárral közlekedni? 

10. Kerékpárosok közlekedésére vonatkozó egyéb tilalmak 

11. Közlekedési jelzőtáblák 

12. Rendőri karjelzések 

13. Forgalmi jelzőlámpák 

14. Átkelés vasúti átjárón 

15. Kerékpározással kapcsolatos útburkolati jelek 

16. Az elsőbbség fogalma 

17. Felkészülés a kerékpározásra 

18. A kerékpárok típusai 

19. Kerékpáros fejvédő (sisak) 

20. Ruházat 

21. A kerékpárkezelés elméleti ismeretei 

22. Kerékpárral a forgalomban – kerékpáros manőverek 

23. A szabályokon túl – néhány tipikus balesetveszélyes szituáció elkerülése 

3. A következő típusú feladatok kidolgozására van lehetőség: 

1. Szöveges tartalom 

2. Grafikus tartalom 

3. Videós tartalom 

4. Játék tartalom 

i. képkülönbség-kereső 
ii. párosítások (kép-kép, szöveg-szöveg, szöveg-kép) 

iii. kiegészítés (megadott lehetőségek közül választva) 
iv. összeválogatás (azonos halmazba tartozó fogalmak, tárgyak, stb.) 
v. memóriakártyás játék 

vi. akasztófa 
vii. szókereső 
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viii. puzzle 
ix. kakukktojás 

5. Teszt tartalom 

i. egyszeres választás 

ii. többszörös választás 

iii. igaz-hamis feladat 

iv. sorba rendezés 

4. A szakmai tartalom kidolgozásához ajánlott a Közlekedő kisokos tanári kézikönyv vonatkozó 

fejezeteinek használata. 

A beküldött pályázatok értékelése 

A beküldött digitális tartalmak (feladatok) értékelése formai (a meghatározott kereteknek való 

megfelelőség), illetve szakmai (a közlekedési szabályoknak, illetve a szabályokon túlmenően a 

Közlekedő kisokos tanári kézikönyvben részletezett ismereteknek való megfelelőség) alapon történik. 

A formai és szakmai követelményeknek megfelelő pályázatok beküldői részt vesznek a 

nyereménysorsoláson. 

Nyeremények 

A formai és szakmai követelményeknek megfelelő digitális tartalmak (feladatok) beküldői sorsoláson 

vesznek részt, melynek díjazása a következő: 

1. díj: 50 000 (azaz ötvenezer) forint értékű Decathlon vásárlási utalvány 

2. díj: 30 000 (azaz harmincezer) forint értékű Decathlon vásárlási utalvány 

3. díj: 20 000 (azaz húszezer) forint értékű Decathlon vásárlási utalvány 

A sorsolás időpontja: 2020. április 20. 

Különdíj 

Az az iskola, amelynek a pedagógusa a formai és szakmai követelményeknek megfelelő digitális 

tartalmat küld be a pályázaton, részt vesz egy sorsoláson, melyen egynapos Safe4Cycle-

BringaAkadémia iskolai kerékpáros projektnap programot nyer egy intézmény. 

A BringaAkadémia napon a Vuelta Sportegyesület négy tanórányi időtartamra biztosít egy, az udvaron 

(vagy rossz idő esetén a tornateremben) felállítható ügyességi-közlekedésbiztonsági pályát, illetve 

interaktív KRESZ-foglalkozásokat, összesen négy csoport részére (melyek összesen két tanórányi 

időtartamban vesznek részt a programban). A Safe4Cycle-BringaAkadémia projektnap megvalósítására 

a 2021/2022-es tanév őszi félévében kerül sor, előzetesen egyeztetett időpontban. 

  

http://www.kti.hu/wp-content/uploads/2020/10/Ko%CC%88zlekedo%CC%8B-kisokos_Tana%CC%81ri-ke%CC%81ziko%CC%88nyv_VE%CC%81GLEGES_ne%CC%81zo%CC%8B_0911.pdf
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Egyéb rendelkezések 

A digitális tartalomhoz kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő összes vagyoni és átruházható nem 

vagyoni jogot a pályázat kiírója (Vuelta Sportegyesület) szerzi meg, ezért a rendelkezésre bocsátott, 

jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azokkal a továbbiakban szabadon 

rendelkezik. Ennek megfelelően a pályázat kiírója (Vuelta Sportegyesület) a pályázatra beküldött 

digitális tartalmak és az azokban foglalt szellemi tulajdon felett különösképpen jogot szerez arra, hogy 

a digitális tartalmak részét vagy egészét maga korlátlanul felhasználja, megvalósítsa vagy 

megvalósíttassa, átdolgozza, átdolgoztassa, harmadik személlyel közölje, nyilvánosságra hozza, 

felhasználására másnak engedélyt adjon.  

 

 

Vuelta Sportegyesület 

Budapest, 2021. március 5. 

 


