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ELŐTERJESZTÉS 
Oktatásszervezési kérdésekről 

 
 
 

A. Testnevelési órák helyszínének biztosításáról a 2015/2016-os tanévben 
 
 

2012. év szeptemberétől felmenő rendszerben vezették be a mindennapos testnevelést a 

köznevelési intézményekben. Ennek következtében a városban működő osztályok 

testnevelési óráinak száma: 

 

Szentháromság téri épületben 105 óra/hét 

Kálvin téri épületben     70 óra/hét 

Karinthy F. utcai épületben  100 óra/hét 

Összesen:    275 óra/hét 
 

A kötelező tanítási órák infrastrukturális feltételeinek biztosítása a működtető önkormányzat 

kötelessége. Biatorbágy három tornateremmel rendelkezik, ezek kapacitása 30 óra/hét, 

összesen 90 óra/hét. A hiányzó kapacitás biztosításának többféle módja lehetséges. A 

köznevelési törvény az alábbiak szerint rendelkezik:    

 
Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben 

közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy 

szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi 

egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra 
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b) iskolai sportkörben való sportolással, 

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező 

vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre 

érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a 

sportszervezet keretei között szervezett edzéssel, 



 
d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - 

amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület 

által kiállított igazolással 

váltható ki. 
Amennyiben a testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális 

feltételei a nevelési-oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy 
alkalommal legfeljebb két testnevelésórát egy tanítási napon összevonva lehet 

megszervezni. 

 

A KLIK ötödik évfolyamon finanszírozza az úszásoktatást, melyen a Biatorbágyi Általános 

Iskola és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola részt vesz. 

 

A 2014/2015-ös tanévben a Bellandor Kft. pátyi lovardájában a 4. évfolyamok tanulói 

testnevelési óra keretében lovas oktatásban részesültek. Ezt, valamint a Biafittness 

termeinek bérleti díját az önkormányzat fizette. Jó idő esetén a Kolozsvári utcai sportpályán 

is zajlottak testnevelési órák. A külső helyszíneken szervezett testnevelési órák 

mindegyikére jellemző, hogy két testnevelési óra felhasználásával valójában egy órányi 

testmozgást végezhettek a tanulók. Rossz idő esetén tanteremben, folyosón, lépcsőházban 

szervezett testgyakorlatokkal próbálták a pedagógusok teljesíteni a tantervi 

követelményeket. 

A tornateremhiány a 2015/2016-os tanévben nem mérséklődik, ezért továbbra is szükséges 

alternatív megoldásokkal biztosítani a testnevelés tantervi követelményeinek teljesítését: 

 

1. Abelovszky Tamás, a BringaAkadémia programszervezője megkereste 

önkormányzatunkat ajánlatával, amely alkalmas a testnevelési órák egy részének 

kiváltására. (A program részletes bemutatása az előterjesztés mellékletében 

olvasható.) E közvetlen haszon mellett a program többek között kihathat a fiatalok 

kerékpáros kultúrájának kialakulására, a közlekedési szabályok megismerésére. A 

programban résztvevő pedagógusok egyéni portfóliója gazdagodhat egy 

továbbképzés sikeres teljesítésével. 

 

2. Bár bizonytalanság övezi a Kincsem Lovas Program sorsának alakulását, a tanulási 

és magatartási nehézségekkel, figyelemzavarral küzdő gyermekek terápiájaként is 

elismert lovaglás lehetőségével, ha nem is a tavalyi volumenben, érdemes volna 

továbbra is élni. A 2014/2015-ös tanévben öt csoportban zajlottak a foglalkozások. 

Ennek egy-két csoportra történő redukálása a kiadások arányos csökkenésével járna. 

Az érintett gyermekek számára igen nagy hozadéka lenne a foglalkozásoknak. 

 



 
3. A Biatorbágyi Általános Iskola jól ki tudta használni a Biafittness-szel kötött 

együttműködést, folytatása indokolt. 

 

4. A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola korábban próbálkozott a Viadukt 

SC-ben foglalkozást tartani, de az akkor igénybe vehető időbeosztás számukra nem 

volt megfelelő. Ez kiküszöbölhető a mielőbbi megállapodás megkötésével.  

 
5. Az iskolai sportköri foglalkozások szervezhetőek a délelőtti tanítási órák utáni időben, 

a 6. órát követően, ami a törvény által megengedett módja a testnevelési órák 

kiváltásának. Igaz, ez a megoldás komoly szervezést és igényel mind a sportköri óra, 

mind a tanítási óra vonatkozásában. 

 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hozza meg döntését a kötelező testnevelési órák 

biztosításáról. 

 
 
 

Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 
/2015. (VI. 25.) határozata 

Oktatásszervezési kérdésekről 
 

A. Testnevelési órák helyszínének biztosításáról a 2015/2016-os tanévben 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. felhatalmazza a polgármestert a Biafittness Sportcentrum és az önkormányzat között 

szerződés megkötésére, a jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére a 2015/2016-os 

tanév testnevelési óráinak biztosítása céljából, a 2015. december 31-éig terjedő 

időszakra a terembérlet fedezetét a város 2015. évi költségvetése tartalmazza, 

2. felhatalmazza a polgármestert a Viadukt Sportcentrum és az önkormányzat között 

szerződés megkötésére, a jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére a 2015/2016-os 

tanév testnevelési óráinak biztosítása céljából, a 2015. december 31-éig terjedő 

időszakra a terembérlet fedezetét a város 2015. évi költségvetése tartalmazza, 

3. felkéri az iskolaigazgatókat, hogy a tanítási órákat lehetőség szerint úgy szervezzék, 

hogy a tornatermek kapacitása a testnevelési órák megtartására napi 7 órára 

növekedjék, 

4. felkéri az iskolaigazgatókat, hogy iskolai sportkör szervezésével tegyék lehetővé heti 

két testnevelési óra kiváltását, 

5. maximum két csoport erejéig a 2015/2016-os tanévben is biztosítja a lovas oktatás 

feltételeit, 



 
6. elvi támogatását adja a BringaAkadémia bevezetésére a város iskoláiban, 

amennyiben az iskolák készek a program befogadására, a bevezetés és a 

működtetés feltételeit biztosítja. 

 

Felelős: polgármester, iskolaigazgatók 

Határidő: szerződések megkötése: 2015. július 30. 

A végrehajtást végzi: szervezési osztály 

 

 
B. Tanteremhasználat a Karinthy F. utca 4. szám alatti iskolaépületben 

 
A Karinthy Frigyes u. 4. szám alatti iskolaépületben működik a Biatorbágyi Általános Iskola 

alsó tagozatának négy tanulócsoportja és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 

Iskola. A több intézmény által közösen használt épületekben a tantermek elosztásáról a 

működtetői feladatokat ellátó biatorbágyi önkormányzat dönt. A két iskola vezetője az 

előzetes egyeztetések során nem jutott megegyezésre. Az alábbi táblázat az osztálytermek 

nagyságának és az osztályok létszámának ismeretében tartalmaz javaslatot a tantermek 

használatára a 2015/2016-os tanévben: 

 

Földszint Db m2 Funkció Létszám Osztály Intézmény 
Földszint 1 68,8 osztályterem 24 1a BIÁI 
Földszint 1 55,4 osztályterem 18 2a BIÁI 
Földszint 1 55,5 osztályterem 21 3a BIÁI 
Földszint 1 55,8 osztályterem 18 4a BIÁI 
Földszint 1 29,9 tanári   BIÁI 
I. em. 1 59,4 osztályterem 22 4b RPNNÁI 
I. em. 1 59,5 osztályterem 22 2b RPNNÁI 
I. em. 1 60,5 osztályterem 26 2a RPNNÁI 
I. em. 1 59,8 osztályterem 19 5f RPNNÁI 
I. em. 1 55,7 osztályterem 19 4a RPNNÁI 
I. em. 1 28,8 csoportterem 10 8b RPNNÁI 
I. em. 1 17,8 igazgatói iroda 

  
RPNNÁI 

I. em. 1 58,0 tanári helyiségek RPNNÁI 
II. emelet 1 28,9 csoportterem csoportbontásra 

használt 
helyiségek 

RPNNÁI 
II. emelet 1 30,6 tankonyha RPNNÁI 
II. emelet 1 25,1 csoportterem RPNNÁI 
II. emelet 1 59,4 osztályterem 22 3b RPNNÁI 
II. emelet 1 56,4 osztályterem 22 3a RPNNÁI 
II. emelet 1 45,2 osztályterem 19 3c RPNNÁI 
II. emelet 1 59,8 osztályterem 27 1a RPNNÁI 
II. emelet 1 60,5 osztályterem 27 1b RPNNÁI 
Konténer, 
földszint 1 56,0 osztályterem 23 7b RPNNÁI 

Konténer, 
földszint 1 56,0 osztályterem 16 7f RPNNÁI 



 
Konténer, 
földszint 1 56,0 osztályterem 

informatika 
szakterem RPNNÁI 

Konténer, emelet 1 56,0 osztályterem 24 5b RPNNÁI 
Konténer, emelet 1 56,0 osztályterem 18 6b RPNNÁI 
Konténer, emelet 1 56,0 osztályterem 21 6f RPNNÁI 
Az osztálytermek használatára tett fenti javaslat fontos szempontja, hogy a Biatorbágyi 

Általános Iskola, mint különálló szervezeti az épületen belül egy jól behatárolható területen 

helyezkedjen el. 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola nyolcadik évfolyamán egy kislétszámú 

osztály működik, amelynek elhelyezése idén egy 28,8 m2-es fél tanteremben megoldott. A 

következő tanévben két nagylétszámú első osztály indítása várható, amelynek 

elhelyezéséhez két új normál méretű tanteremre lesz szükség. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hozza meg döntését a Karinthy F. utcai iskolaépületben 

működő Biatorbágyi Általános Iskola és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 

osztályainak elhelyezéséről. 

 
Biatorbágy, 2015. június 10. 
  
 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2015. (VI. 25.) határozata 
Oktatásszervezési kérdésekről 

 
B. Tanteremhasználat a Karinthy F. utca 4. szám alatti iskolaépületben 

 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a 2015/2016-os tanévben a Karinthy F. u. 4. szám alatti iskolaépületben a tantermek 

nagysága és az osztályok létszáma alapján, a Biatorbágyi Általános Iskola, mint 

külön szervezet egységének megtartására figyelemmel a fő épület földszintjén 

található négy tantermet és az ott elhelyezkedő nevelőtestületi szobát a Biatorbágyi 

Általános Iskola használatába adja, 

2. a fő épület első ás második emeletén található tantermeket valamint a konténer 

tantermeit és az egyéb oktatási helyiségeket a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi 

Általános Iskola használatába adja, 

3. az ebédlőt és a tornatermet a kiszolgáló helyiségekkel együtt, valamint az udvart a 

két intézmény közösen használja. 

 



 
Határidő: 2015. augusztus 1. 

Felelős: polgármester 

A végrehajtást végzik: intézményvezetők 

 



Osztálytermek a Karinthy utcai iskolaépületben 2015/2016-os tanév

Földszint Db m2 Funkció Létszám Osztály
Földszint 1 68,8 osztályterem 24 1a
Földszint 1 55,4 osztályterem 18 2a
Földszint 1 55,5 osztályterem 21 3a
Földszint 1 55,8 osztályterem 18 4a
Földszint 1 29,9 tanári
I. em. 1 59,4 osztályterem 22 4b
I. em. 1 59,5 osztályterem 22 2b
I. em. 1 60,5 osztályterem 26 2a
I. em. 1 59,8 osztályterem 19 5f
I. em. 1 55,7 osztályterem 19 4a
I. em. 1 28,8 csoportterem 10 8b
I. em. 1 17,8 igazgatói iroda
I. em. 1 58,0 tanári helyiségek
II. emelet 1 28,9 csoportterem
II. emelet 1 30,6 tankonyha
II. emelet 1 25,1 csoportterem
II. emelet 1 59,4 osztályterem 22 3b
II. emelet 1 56,4 osztályterem 22 3a
II. emelet 1 45,2 osztályterem 19 3c
II. emelet 1 59,8 osztályterem 27 1a
II. emelet 1 60,5 osztályterem 27 1b
Konténer, földszint 1 56,0 osztályterem 23 7b
Konténer, földszint 1 56,0 osztályterem 16 7f
Konténer, földszint 1 56,0 osztályterem
Konténer, emelet 1 56,0 osztályterem 24 5b
Konténer, emelet 1 56,0 osztályterem 18 6b
Konténer, emelet 1 56,0 osztályterem 21 6f

osztályterem 20 tanulócsoportok száma 20
szakterem 1
csoportterem 4

informatika szakterem

csoportbontásra 
használt



Intézmény
BIÁI
BIÁI
BIÁI
BIÁI
BIÁI

RPNNÁI
RPNNÁI
RPNNÁI
RPNNÁI
RPNNÁI
RPNNÁI
RPNNÁI
RPNNÁI
RPNNÁI
RPNNÁI
RPNNÁI
RPNNÁI
RPNNÁI
RPNNÁI
RPNNÁI
RPNNÁI
RPNNÁI
RPNNÁI
RPNNÁI
RPNNÁI
RPNNÁI
RPNNÁI



 
 
 
Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala 
Biatorbágy, Baross G. u. 2/a 
 
 
Tarjáni István polgármester részére 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
Kérésére ezúton tájékoztatom a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 
Iskola  a Karinthy F. utcai épületben az alábbi termeket használja a 2015/16-os 
tanévben: 
 
  Terem osztály létszám (fő) 
1. emelet   11.     4.b        22 
    12.    2.b        22 
    13.    2.a        26 
    14. (könyvtár)     5.f        19 
    15.    8.b        10 
    16.    4.a        19 
    17.   igazgatói iroda 
    18.   tanári szoba    
    19.  tanári öltöző, raktár 
 
 
2. emelet 21.    3.b        22  
  22.    1.b        27 
  23.    fejlesztő szoba 
  24.    7.f        16 
  25.    3.a        22 
  26.    tankonyha, csoportszoba 
  27.    3.c        19 
  28.    nyelvi terem, csoportszoba 
 
 
 
       
 



 
 
          
Konténer 
    

Osztály létszám (fő) 
 
 
Emelet     5.b         24 
      6.b         18 
      6.f         21 
    
 
 
Földszint     7.b         23 
   informatika terem 
 
 
 
Az eddig használatos tantermeken felül 1 tanterem szükséglet jelentkezik.  

 
   1.a           27  

 
 
 
 
 

Rack Ferencné 
                      igazgató sk. 
            



(11) *  Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, 
amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti 
vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább 
napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra 

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b) iskolai sportkörben való sportolással, 

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező 
vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre 
érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a 
sportszervezet keretei között szervezett edzéssel, 

d) *  egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - 
amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület 
által kiállított igazolással 

váltható ki. 

(11a) *  Amennyiben a testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális 
feltételei a nevelési-oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy 
alkalommal legfeljebb két testnevelésórát egy tanítási napon összevonva lehet megszervezni. 

 

http://uj.jogtar.hu/%23lbj90id1433841885220c8f
http://uj.jogtar.hu/%23lbj91id1433841885220c8f
http://uj.jogtar.hu/%23lbj92id1433841885220c8f
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BringaAkadémia
Kerékpáros közlekedésre nevelés általános iskolában
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2. oldal

BringaAkadémia – a kezdetek

A BringaAkadémia programot a Vuelta Sportiroda hozta létre abból a célból, hogy az általános iskolai
oktatásban  megjelenjen  a  kerékpáros  közlekedésre
nevelés.  A  Vuelta  Sportiroda  Magyarország  legnagyobb
kerékpáros  rendezvényszervező  cégeként  15  éve
foglalkozik túrák (pl. Tour de Balaton, Határon-Túra, Dráva
Tour), versenyek (Tour de Hongrie, Mátra Maraton, Tour
de  Zalakaros,  stb.)  és  egyéb  kerékpáros  rendezvények
szervezésével.  Rendezvényeinken,  illetve  egyéb
csatornákon  egyre  több  jelzést  kaptunk  arról,  hogy
szükséges  lenne  egy  kerékpáros  oktatási  program
kidolgozása gyerekek számára.

2004-től  kezdve  mobil  kerékpáros  ügyességi  és
közlekedésbiztonsági  pályánkkal  járjuk  az  országot
roadshow-jellegű  eseményeket  tartva  iskolákban,
rendezvényeken.  Az  iskolai  kerékpáros  projektnapok
keretében  az  ügyességi  pályán  bringázást  kiegészítik
közlekedésbiztonsági  tanórák  is,  ahol  a  gyerekeknek  a
legalapvetőbb  kerékpáros  KRESZ-ismereteket  adjuk  át.
(BringaAkadémia  Roadshow-referenciáink  a  térképre
kattintva megtekinthetők a Google Mapsen.)

   

A roadshow-rendezvények tapasztalatai azt mutatták, hogy bár a gyerekek nagy része ügyesen üli meg
a  kerékpárt,  az  ügyességi  pályán,  amikor  alapvető  kerékpár-kezelési  képességeikről  (kanyarodás,
szlalomozás, bicikli egy kézzel irányítása) kell számot adniuk, sokkal kevésbé magabiztosak.

https://www.google.com/maps/d/viewer?authuser=0&hl=hu&mid=zW3aYpdQW7BE.kxNGL_Sqph_M
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BringaSuli – az iskolai közlekedésre nevelés alapja

2008-ban  a  Gazdasági  és  Közlekedési  Minisztérium  kerékpáros  ügyekért  felelős  miniszteri
megbízottjától  a Vuelta Sportiroda felkérést  kapott egy iskolai kerékpáros közlekedésre nevelési és
szemléletformáló  program  kidolgozására.  A  BringaSuli
névre  keresztelt  programot  már  működő  nyugat-európai
programokra  építve,  azok  legjobb  gyakorlatait  a
magyarországi  viszonyokhoz  igazítva  alkottuk  meg.  A
BringaSuli mintaprogram keretében összesen 18 iskolában
alapvetően  délutáni,  szakköri  foglalkozások  formájában
ismertettük  meg  a  gyerekeket  a  kerékpáros  közlekedés
elméleti (KRESZ) és gyakorlati (kerékpár-kezelési ismeretek)
alapjaival.  Egyes  iskolák  kísérletképpen  integrálták  a
BringaSuli programot a rendes tanítási órák keretei közé. A
programban  részt  vevő  iskolák  számára  összeállításra  került  egy  példatár,  amely  kereszttantervi
hivatkozásokat tartalmazott, azaz olyan feladatokat, amelyekkel a kerékpár, a kerékpáros közlekedés,
mint fenntartható és mozgásban gazdag közlekedési mód bemutatható volt a gyerekeknek. A program
költségvetése lehetővé tette minden iskola számára az eszközbeszerzést is, azaz iskolánként három
darab kerékpár, három darab kerékpáros fejvédő és egy szerszámkészlet beszerzését.

A szakkörök 10-12 délutáni foglalkozásból állnak, ahol
a gyerekek játékos formában sajátítják el az alapvető
kerékpár-kezelési  ismereteket,  illetve  csiszolják  már
meglévő  képességeiket,  az  elindulás-megállás
feladattól  kezdve  a  bringa  egy  kézzel  irányításán  át
(karjelzések)  a  szabályos  kanyarodásig,  sok
képességfejlesztő  ügyességi  játékkal  fűszerezve.
Természetesen  a  foglalkozások  forgalom  elől  elzárt
területen, az iskolaudvaron kerülnek megszervezésre.

A mintaprogram tapasztalataira építve 2008 óta települési, illetve budapesti kerületi önkormányzatok
felkérésére összesen mintegy 40 iskolában valósítottuk meg a BringaSuli programot (referenciáinkat
lásd ide kattintva). Minden programunk mentorképzéssel indult annak érdekében, hogy kellőképpen
felkészített  mentorok  tartsák  a  foglalkozásokat  a  gyerekeknek.  Mentor  lehetett  az  intézményből
érkezett  pedagógus,  vagy  külsős  oktató  is.  Az  általános  modell  szerint  minden  iskola  hozzájutott
három  kerékpárhoz  és  a  hozzájuk  tartozó  fejvédőkhöz,  továbbá  minden  gyermek  kapott  egy  20
oldalas,  kerékpáros  közlekedési  ismereteket  tartalmazó  füzetet.  A  szakkörök  a  tavaszi  félévben
kerültek megszervezésre.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zW3aYpdQW7BE.kg5vxCcyZLYA
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BringaAkadémia – komplex kerékpáros közlekedésbiztonsági program

2012-ben a Vuelta Sportiroda felkérést  kapott arra, hogy tapasztalataira építve állítsa össze egy, a
Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódó általános iskolai kerékpáros tantárgy kerettantervét.
2013 elején megszületett a BringaAkadémia névre keresztelt tantárgy  kerettanterve, amit az Emberi
Erőforrások  Minisztériuma  illetékes  államtitkára  március  29-én  vett  fel  a  választható  tantárgyak
listájára.  Ezzel párhuzamosan a Vuelta Sportiroda elvégezte egy, a tantárgyhoz kapcsolódó 30 órás
pedagógus-továbbképzési program akkreditációját is, így összeállt a tantárgy bevezetésének szakmai
háttere.  A  Bringaakadémia  –  vagy  annak  egyes  részei  –  bevezethetők  önálló  tantárgyként,  egyes
szaktantárgyi órák (például testnevelés, technika) keretei közé integrálva, vagy az egész napos iskola
koncepciójába illesztve önálló modulként vagy délutáni (szakköri) foglalkozásként.
Az összesen 64 tanórányi anyagot felölelő tantárgy négy modulra épül:

1. Alapvető kerékpáros KRESZ-alapismeretek
2. Kerékpár-ismeret (alapvető műszaki ismeretek)
3. Kerékpár-kezelési gyakorlatok
4. Alapvető túraszervezési és –vezetési ismeretek

Lehetőségek Biatorbágy számára

A  településen  a  Biatorbágyi  Természetbarát  és
Kerékpáros Egyesület tagjai szerveztek szakkört
a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskolában 3-
4.  évfolyamos  gyerekeknek,  a  BringaAkadémia
oktatóképzés sikeres elvégzését követően. Mind
a gyerekek, mind a pedagógusok, mind a szülők
részéről  élénk  érdeklődés  és  siker  övezi  a
programot,  annak  folytatásáért  és
kiterjesztéséért kiáltva.
Intézményenként  két  pedagógus  részvétele  ajánlott  az  akkreditált  pedagógus-
továbbképzésen a program fenntarthatósága érdekében. Ajánlott továbbá eszközbeszerzés az
iskolák  számára,  a  fent  ismertetett  formában,  azaz  intézményenként  minimum  három
kerékpár, és a hozzájuk tartozó fejvédők vásárlása. Korábbi tapasztalataink alapján a program
sikere  akkor  biztosított,  ha  a  szakköröket,  délutáni  foglalkozásokat  tartó  pedagógusok
minimális anyagi juttatásban és folyamatos szakmai kontrollban (program követése, szakmai
tanácsadás)  részesülnek  a  Vuelta  Sportiroda  részéről.  Ennek  megfelelően  a  program
bevezetése  egy  egyszeri  nagyobb  összegű  ráfordítást  igényel  (pedagógusképzés  és
eszközbeszerzés), ezt követően a fenntartása alacsony költségvetésből biztosítható.
Biatorbágy lehet az első olyan település, amely saját forrásokra támaszkodva a város minden
általános iskolájában bevezeti a kerékpáros közlekedésre nevelést a BringaAkadémia program
formájában. Biatorbágy így mintatelepüléssé, országosan követendő példává válhat,  ennek

http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=4793
http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/k1_07_egyeb/index_bringaakademia.html
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megfelelő médiafigyelemmel övezve. A programba ajánlott bevonni az illetékes tankerületi
vezetőt  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  részéről,  továbbá  a  település  kisebb-
nagyobb vállalkozásait  is, amelyek anyagi  segítséget nyújthatnak például egy-egy kerékpár
beszerzéséhez, vagy egy-egy pedagógus sikeres továbbképzéséhez.

Budapest, 2015. április 20.

Abelovszky Tamás
BringaAkadémia programvezető
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