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Rövid ismertető:
A STARS Európa egy szemléletformáló program, melynek elsődleges célja, hogy növelje a kerékpárral iskolába
járó diákok számát azon diákok körében, akiket korábban autóval vittek a tanintézménybe. A STARS Európa
projekt két, már bizonyított kezdeményezés bevezetésére összpontosít, amelyek a következők:
 Akkreditációs program: az általános iskolai közösségekre fókuszál (diákok, tanárok és szülők) annak
érdekében, hogy elkötelezzék magukat a kerékpározás mellett. A program különbözik az eddigiektől,
mert a központban a résztvevők megbecsülése áll. Az iskolák egy ranglistán lépkedhetnek előre a bronztól
az arany fokozatig attól függően, hogy mennyire segítik elő a kerékpáros közlekedést (és más közlekedési
módokat) és milyen változást érnek el a közlekedési szokásokban.
 Iskolatársak bevonása: kifejezetten a középiskolás diákok, 11-19 év közötti fiatalok csoportját célozza
meg. Ez a program arra ösztönzi a résztvevőket, hogy gondolják ki és hozzák létre saját kerékpáros
közlekedést népszerűsítő kampányaikat. Ezáltal a saját ötleteiket és megoldásaikat használva
meggyőzhetik kortársaikat, hogy legyenek nyitottak, próbálják ki és fogadják be a kerékpározást és az
egyéb fenntartható közlekedési módokat.
A BKK a STARS projekt időtartama alatt közel 30 általános- és középiskolával dolgozott együtt, amelynek
eredményekként több ezer diákhoz, tanárhoz és szülőhöz vett részt izgalmas, tudatos mobilitásra tanító és
ösztönző rendezvényeken és aktivitásokban. A projekt zárása után a Magyar Kerékpárosklub és a BKK
együttműködésében, az UNIQA támogatásával a lelkes iskolai közösségek a STARS-UNIQA program keretében
folytathatják munkájukat.
Kapcsolódó cikkek:
 http://bkk.hu/2016/03/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-a-magyar-kerekparosklub-es-abkk/?s=stars
 http://bkk.hu/2015/10/stars-projekt-dijatado-es-workshop/?s=stars
 http://bkk.hu/2015/04/iden-huszonnegy-iskolaval-mukodik-egyutt-a-bkk-a-stars-projektben/?s=stars

