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Biciklizz az iskolába – ingyenes biciklis tanfolyam 

bécsi általános iskolásoknak 

Az Osztrák Klímavédelmi Minisztérium „klimaaktiv mobil” kezdeményezése keretében az 

elkövetkező hónapokban 126 ezer osztrák kisiskolás vehet részt ingyenes biciklis tanfolyamon. 

A kétórás foglalkozás során a gyerekek elsajátíthatják, miként közlekedjenek biztonságosan 

biciklivel. Az első, kísérleti kurzusokat már meg is tartották bécsi általános iskolások 

részvételével. 

 

Az osztrák fővárosban mintegy ötezer, Ausztria-szerte 126 ezer alsó tagozatos diák vehet részt az 

Osztrák Klímavédelmi Minisztérium által 100 százalékban finanszírozott biciklis tanfolyamon. A 

„klimaaktiv mobil” kezdeményezés keretében összesen 1,5 millió euró értékben megvalósítható mintegy 

hétezer tanfolyam célja, hogy az 1-4. osztályosok még ügyesebben, biztosabban tudjanak biciklizni. A 

foglalkozások kétórásak és a programra kiképzett kerékpároktatók tartják. A gyerekek a játékos 

feladatokon keresztül nemcsak megszeretik a biciklizést, de sokkal biztonságosabban is tudnak 

közlekedni vele.  

Bécsben egyelőre két helyen – a Kaisermühlenben található biciklis ügyességi parkban és a 

Naschmarktnál külön erre a célra létrehozott gyakorlópályán – tartanak ilyen tanfolyamokat, ősztől 

viszont jelentősen ki akarják szélesíteni a helyszínkínálatot. A többi tartományban a koronavírus-

helyzettől függ a program bevezetése, de szeretnék, ha őszre mindenhol elérhetőek lennének a 

kurzusok.   

A foglalkozásokat Bécsben a város és a Mobilitási Ügynökség szervezi, az osztályfőnökök online 

jelezhetik a tanulók részvételi szándékát. Az ingyenes biciklis tanfolyamokat a „Város és te” elnevezésű 

mobilitási érzékenyítő programba integrálták. Ennek célja, hogy kedvet csináljon a gyerekeknek ahhoz, 

hogy autó vagy tömegközlekedés helyett inkább gyalog vagy biciklivel menjenek iskolába. 
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