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Dlaczego rower?
Korzystny dla całego społeczeństwa
Zdrowie (nie tylko otyłość, także cywilizacyjne)
Ogólne Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Nizszy koszt infrastruktury i koszty zewnętrzne
Atrakcyjność i rewitalizacja, zmiana trybu życia.



Edukacja dzieci

Brak odpowiednika polskiej karty rowerowej

Brak uprawnien nie oznacza braku szkolenia



Edukacja dzieci
Continuum edukacyjne
Przedszkole : jak bezpiecznie chodzic pieszo
•APER attestation de 1ère éducation à la route
•Tydzien roweru w szkole (koniec maja)
•BSR brevet sécurité routière 

> uprawnia do jazdy skuterem do 50 cm3



Wprowadzenie :
edukacja dzieci rola 

ubezpieczalni

Ubezpieczalnie 1% 
obrotów muszą 
przeznaczyć na
prewencję
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Koniec szkoly podstawowej / poczatek 
gimnazium
•APER
•BSR brevet sécurité routière
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Dlaczego edukacja doroslych?

A/ Kobiety z północnej i czarnej Afryki
B/ „Remise en selle”
C/ Rodzice, a potem dzieci
D/ Korzyści dla całego społeczeństwa



Jaka edukacja doroslych?

A/ Równowaga bez użycia pedałów
B/ Jazda na rowerze właściwym
C/ Przepisy „teoretyczne”
D/ „praktyczne” Savoir rouler – rowerowy savoir 
vivre
E/ Miasteczko BRD / placyk
F/ Wyjazdy „na miasto”

G/ Znajomość podstaw mechaniki
H/ Wybór drogi
I/ Wybór/kupno roweru



Kto szkoli?

Stowarzyszenia rowerowe
Szkoły podstawowe i gimnazja
Szkoły nauki jazdy samochodem
Kluby kolarskie (FFCT)
Kluby MTB (MCF)
Domy Aktywności Społecznej
Ubezpieczalnie (!)



Normalizacja w 2010 roku

Ankieta latem 2009
Normalizacja programów pomiędzy 
kilkoma federacjami
Pogodzenie potrzeb sportowców i 
„utylitarzystów”
Ciało koordynujące profesjonalizacje 
nauczania w vélo école



Dwa rodzaje szkoleń

IMV – 24h
400 euro
Szkolenie z zaświadczeniem
Głównie dla wolontariuszy

CQP EMV-  91h+49h
1290 euro
Szkolenie z dyplomem
Można pobierać wynagrodzenie 



IMV

IMV – 24h
400 euro
Głównie dla wolontariuszy
Référentiel national IMV



IMV

1/ Acteurs, czyli kto co robi  (1h)
2/ Anatomia roweru (1h)
3/ Ergonomia/ustawienia roweru (1h)
4/ Podstawowa mechanika rowerowa (3h)
5/ Panowanie nad rowerem (3h)
6/ Przepisy (2h)
7/ Korzystaniu z map (2h)
8/ Bezpieczne przemieszczanie sie (2h)
9/ Bezpieczne prowadzenie grupy (2h)
10/ Szczegolne sytuacje, dobre odruchy (2h)
11/ ratownictwo (1h)
12/ przystosowanie sie do odbiorcy (4h)



Skąd się bierze kadra?

Baza
programowa

Formateurs

Initiateurs Educateurs

Dorośli rowerzyści Nauczyciele Dzieci



Jak dbać o jakość kadry

1/ Zasoby tzw Malette pédagogique
2/ Platforma E-learning
3/ Gra pedagogiczna



Platforma elearning
1/ Zasoby
2/ Forum
3/ Kontakty z uczestnikami sesji
4/ Informacje co do przyszłych szkoleń



Mobivélo

Gra karciana typu 
„serious game”



Mobivélo

3 typy kart
> publiczność
> kontekst
> wydarzenie



Mobivélo
publicznosc : 

wiek / poziom / kadr (szkolenie na miejscu 
pracy, szkole, rodzina, zajecia poza szkolne) / 
liczebnosc

kontekst : 
cel (dom>praca, dom>szkola, zawodowe, 

rekreacja) / rodzaj roweru / teren / infrastruktura

zdarzenie : 
utrudnienie / niebezpieczenstwo / wypadek / 

awaria



CQP EMV

CQP EMV-  91h teorii + 49h praktyki
1290 euro
Można pobierać wynagrodzenie

Wstęp :Test z umiejętności jazdy na 
rowerze (13 przeszkód w 3 minuty)

5 „blokow kompetencji”

 



Co z osobami które już mają 
doświadczenia?

VAE : mając 400 godzin 
doświadczenia można przejść przez 
odpowiednią komisję i uzyskać 
ekwiwalent dyplomu 



Rezultaty?
Poczatek w 1999

W 2009 szkolono 3000 doroslych 
rocznie w 25 vélo école

Do dnia dzisiejszego wyszkolono 
ponad 50 osob mogacych szkolic 
Initiateurs, funkcjonuje ponad 60 
vélo-écoles

Ankieta będzie powtorzona pod 
koniec roku. 

Docelowo realny wydaje się cel 
szkolenia 700 000 osob rocznie.

Uczenie dzieci podczas „TAP”



Efekt skali : Lorient
60 000 mieszkancow 
20 szkol podstawowych
Miasto 30



Efekt skali : Lorient
Pilotaż w 2012
Szkolenie 5 osób na IMV
Szkolenia praktyczne w 19 z 20 szkół



Efekt skali : Lorient
Szkolenie :
Przegląd / pożyczenie roweru
Nauka indywidualna
Pół dnia na jesien / pół na wiosnę



Rowerowa szkoła
Zintegrowany program edukacyjny na rzecz promocji 

komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych 
zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży w miastach
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