Założenia i cele Szkolnego Programu Edukacyjnego pn. „Rowerowa Klasa”
„Rowerowa Klasa” to program edukacyjny skierowany do młodzieży, nauczycieli oraz rodziców
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
Istotą programu jest pokazanie odbiorcom szerszego kontekstu powszechnego wykorzystywania roweru,
jego oddziaływania na środowisko, nasze zdrowie, powszechną mobilność oraz bezpieczeństwo na drogach.
Podstawowymi celami programu są:
1. promocja codziennej jazdy rowerem jako formy ruchu
2. promocja aktywnego wypoczynku wraz z poznaniem tras rowerowych powiatu biłgorajskiego
3. poznawanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych Puszczy Solskiej i Roztocza
4. poznanie miejsc pamięci walk niepodległościowych,
Efekt edukacyjny:
Uczestnicy programu:
1. poznają szlaki rowerowe oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe powiatu biłgorajskiego i
Roztocza,
2. uczą się zachowania prozdrowotnego i proekologicznego,
3. poznają historię i tradycje Ziemi Biłgorajskiej,
4. uczą się patriotyzmu i poznawania Małej Ojczyzny,
5. uczą się zasad bezpiecznego zachowania ruchu drogowym i ścieżkach rowerowych,
Ponadto oprócz wymiaru turystycznego i poznawania Małej Ojczyzny, aspektu ochrony środowiska oraz
wielu aspektów wychowawczych, program uczy: wspólnego planowania i realizowania wycieczek uczniów
z wychowawcami, integruje uczniów, uczy odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy.
Warto zauważyć, że program „Rowerowa klasa” jest programem długofalowym obejmującym kolejne
roczniki młodzieży szkolnej. Uczniowie naszej szkoły w ramach wolontariatu samodzielnie serwisują
powierzony sprzęt rowerowy, zamieszczają na stronie internetowej szkoły relacje w formie zdjęć i filmów z
organizowanych wycieczek klasowych.
Ideą programu „Rowerowa klasa” jest jego powszechność i dostępność dla wszystkich uczniów danej klasy.
Realizowany program edukacyjny podlega ciągłej ewaluacji co powoduje jego atrakcyjność i wymierne
korzyści uczniom Naszej szkoły oraz służy:
1. rozwojowi pasji i talentów młodzieży
2. wyrównuje szanse rozwojowe i edukacyjne
3. promuje aktywny wypoczynek
4. angażuje adresatów w jego realizację
5. uczy zdobywania nowych umiejętności w zakresie bezpieczeństwa
6. uczy poznawania i poszanowania przyrody, dziedzictwa kulturowego i tradycji Małej Ojczyzny
7. uczy patriotyzmu poprzez poznawanie postaci bohaterów, ich historii oraz miejsc walk
niepodległościowych Ziemi Biłgorajskiej
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